Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 30.06.2015
Uznesenie č. 49/2015
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: Ing. Juliana Arvaiová, Dušan Kmec
Uznesenie č. 50/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 51/2015
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 03.06.2015.
Uznesenie č. 52/2015
a) OZ schvaľuje Záverečný účet obce Valaliky a celoročné hospodárenie – bez výhrad
b) OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
záverečného účtu obce Valaliky za rok 2014
c) OZ schvaľuje účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia za rok 2014
z finančných operácií v sume 3.491,38 €
d) OZ schvaľuje upravený výsledok hospodárenia v sume 51.565,90 € odviesť do
rezervného fondu obce Valaliky
Uznesenie č. 53/2015
OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaliky“, ktorý je realizovaný obcou
Valaliky
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
Uznesenie č. 54/2015
OZ :
a) prerokovalo návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do
obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom budovy na ulici Hlavná č. 37 o výmere 345,75
m2 vo Valalikoch a pozemku parcela č. KNC 1102/1 zapísaný na LV č. 1273 k.ú.
Valaliky“,
b) schvaľuje podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej
súťaže: „Prenájom budovy na ulici Hlavná č. 37 o výmere 345,75 m 2 vo Valalikoch a
pozemku parcela č. KNC 1102/1 zapísaný na LV č. 1273 k.ú. Valaliky“,
c) ukladá prednostke Obecného úradu Valaliky zabezpečiť vyhlásenie a realizovanie
obchodnej verejnej súťaže podľa schválených súťažných podmienok.
Uznesenie č. 55/2015
OZ berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie zo dňa 24.06.2015 ohľadom:
a) žiadosti o dotáciu zo dňa 23.02.2015 pre občianske združenie Kadlubek, Nábrežná 16,
044 13 Valaliky na pokrytie nákladov spojených s neziskovou činnosťou združenia
b) žiadosti o finančný príspevok zo dňa 25.05.2015 pre ženskú spevácku skupinu Paradne
nevesti na zakúpenie zimnej obuvy – čižiem šitých na mieru
c) zabezpečenia špeciálnych konštrukcií určených pre outdoorové posilňovanie

d) poplatkov súvisiacich s vedením bežného účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. pre DHZ

Valaliky
Uznesenie č. 56/2015
OZ schvaľuje Štatút Finančnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Valaliky.
Uznesenie č. 57/2015
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve medzi obcou Valaliky a Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a.s., Mlynské Nivy č.45, 821 09 Bratislava za účelom predaja
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Valaliky ako parcela KN-C č. 1346/92, druh pozemku
orná pôda o výmere 189 m2 zapísanej na LV č. 2912 a ako parcela KN-C č. 1346/73, druh
pozemku orná pôda o výmere 188 m2 zapísanej na LV č. 2912 z dôvodu výstavby stavby „R2
Šaca – Košické Olšany.
Uznesenie č. 58/2015
OZ schvaľuje prenájom majetku obce stavby „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu
a pripojovacie plynovody – parcela č. 551/20, 551/40 v k.ú. Valaliky“ pre SPP-distribúcia,
a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
Uznesenie č. 59/2015
OZ prerokovalo protest prokurátora okresnej prokuratúry JUDr. Jany Verebovej zo dňa
19.06.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Valaliky č. 7/2013 o podmienkach
chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce.
Uznesenie č. 60/2015
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Valaliky pre občianske združenie
Kadlubek, Nábrežná 16, 044 13 Valaliky na pokrytie nákladov spojených s neziskovou
činnosťou združenia vo výške 1.000,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 61/2015
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Valaliky pre ženskú
spevácku skupinu Paradne nevesti na zakúpenie zimnej obuvy – čižiem šitých na mieru vo
výške 1.800,- € a žiada o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Uznesenie č. 62/2015
OZ schvaľuje zapracovať do rozpočtu obce Valaliky do kapitoly Dobrovoľný hasičský zbor
Valaliky pokrytie nákladov súvisiacich s vedením bežného účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s.
pre Dobrovoľný hasičský zbor Valaliky. OZ doporučuje pre Dobrovoľný hasičský zbor
Valaliky bežný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. zrušiť a zriadiť nový bezpoplatkový
účet v inej banke.

