ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 22.04.2015
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Helena Jakabová, poslankyňa
Jozef Kacvinský, poslanec
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Jozef Kľučár, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Roman Leško, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, poslanec
Pavol Weber, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení: 0
Neprítomní: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
Valaliky na rok 2015
7. Žiadosť Jána Arvaia bytom Lomená 41, Valaliky o odkúpenie časti pozemku na
parcele č. 1102
8. Žiadosť Márie Vavrekovej, bytom Nábrežná 20, Valaliky o odkúpenie časti parciel č.
1373 a č. 1400
9. Výpoveď Nájomnej zmluvy č. 8/2007-Margita Eliášová, bytom Lúčna 9, Valalikyprevádzka Kostolná 19, Valaliky
10. Návrh na vyradenie zastaralej a poškodenej literatúry z obecnej knižnice
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver
BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslankyňu Helenu Jakabovú a poslanca Jozefa Kľučára. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku
Buzogovú, zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej
komisie boli zvolení poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Jozef Kacvinský uznesením
č. 27/2015, hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2. Program zasadnutia bol

jednohlasne schválený uznesením č. 28/2015. Zástupca starostu obce Ing. Ondrej Palenčár
vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 25.02.2015,
ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie uznesením č. 29/2015.
BOD 5
Prednostka obecného úradu obce Valaliky Ing. Mgr. Jana Pelegrin vypracovala návrh VZN č.
1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2015. Poslanci
jednohlasne schválili VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
Valaliky na rok 2015 uznesením č. 30/2015 s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú Čl.2
bod , písmeno e) sa mení na: Centrá voľného času so sídlom na území obce Valaliky a Čl. 8
bod 3 sa mení dátum: do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
BOD 6
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Márie Vavrekovej, bytom Nábrežná 20, 044 13
Valaliky o odkúpenie časti parciel registra „C“ č. 1373 o výmere 24 m2 a č. 1400 o výmere 7
m2 a žiadosť Jána Arvaia, bytom Lomená 41, 044 13 Valaliky o odkúpenie časti parcely
registra „C“ č. 1102 o výmere 60m2. Obidve žiadosti boli postúpené stavebnej komisii
a poslanci OZ prijali uznesenie č. 34/2015, ktorým OZ ukladá stavebnej komisii prejednať
žiadosti o odpredaj pozemkov a vypracovať stanovisko pre rozhodnutie OZ.
Hlasovanie: Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 7
Starosta obce predložil poslancom OZ výpoveď Nájomnej zmluvy č. 8/2007 medzi obcou
Valaliky a Margitou Eliášovou, bytom Lúčna 9, 044 13 Valaliky – prevádzka Kostolná 19,
044 13 Valaliky-zmiešaný tovar. Poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie uznesením č.
31/2015 výpoveď Nájomnej zmluvy č. 8/2007 medzi obcou Valaliky a Margitou Eliášovou,
bytom Lúčna 9, 044 13 Valaliky – prevádzka Kostolná 19, 044 13 Valaliky v zmysle
Nájomnej zmluvy.
BOD 8
Zamestnankyňa obecného úradu obce Valaliky p. Martina Matiová spracovala zoznam kníh
s počtom kusov 105, ktoré navrhuje vyradiť z obecnej knižnice na odporúčanie metodičky
Verejnej knižnice Jána Bocatia. Poslanci OZ sa oboznámili s týmto zoznamom a jednohlasne
schválili uznesenie č. 32/2015 na vyradenie 105 ks kníh z Obecnej knižnice Valaliky z dôvodu
zastaralosti a opotrebovanosti kníh na odporúčanie metodičky Verejnej knižnice Jána Bocatia
Kvetoslavy Čumovej. Vyradené knihy týmto uznesením zároveň schvaľujú poslanci OZ
odpredať na burze kníh, ktorá sa uskutoční do 15.mája 2015 a to za dobrovoľný príspevok.
BOD 9
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s pozvánkou samosprávy maďarského mesta
Mindszent a Spolku pre mindszentské dni na XIV. Mindszentské dni, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 26.-28. júna 2015. OZ prerokovalo túto pozvánku a rozhodlo, že
XIV.
Mindszentských dní sa zúčastní delegácia troch poslancov v zložení Dušan Kmec, Ing. Tomáš
Vindt, Bc. Paulína Kacvinská a občianka obce Valaliky p. Janovičová.
BOD 10
Poslanci OZ prerokovali plat starostu obce. OZ Valaliky po prerokovaní uznesením č.
33/2015 ponecháva v platnosti uznesenie č. 61/2014 o výške platu starostu obce Valaliky.
Výška mesačného platu starostu obce Valaliky predstavuje sumu 2.793,- €.
Hlasovanie: Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0

BOD 11
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcej výstavbe kanalizácie v obci Valaliky
a o s týmto súvisiacim projektom „Napojme sa“, ktorý ponúka Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. občanom obce Valaliky.
BOD 12
Poslanci OZ uznesením číslo 35/2015 zriadili finančnú komisiu obce Valaliky.
Hlasovanie: Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci OZ uznesením č. 36/2015 zvolili predsedníčku finančnej komisie Ing. Julianu
Arvaiovú.
Hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Dotknutí: 1
BOD 13
a) poslanec Dušan Kmec upozornil na hlinu na chodníku v časti Košťany vedľa
rodinného domu p. Kyseľa
b) poslanec Ing. Tomáš Vindt upozornil na problém zníženia terénu a posadania cesty
v dôsledku výstavby kanalizácie na ulici Na Ortášoch
c) poslanec Jozef Kacvinský upozornil na potrebu vyzvať občanov-vodičov na zníženie
rýchlosti pri riadení áut v uliciach obce ohľadom zníženia prašnosti v súvislosti
s výstavbou kanalizácie
d) poslanci OZ sa dohodli oficiálne zriadiť profil obce Valaliky na sociálnej sieti
Facebook
e) starosta informoval poslancov OZ o stretnutí zástupcov družobných obcí v Košťanoch
nad Turcom, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.04.2015 ohľadom upresnenia detailov
a programu Medzinárodného stretnutia Košťancov v dňoch 12.-14.06.2015 vo
Valalikoch

Overovatelia zápisnice:
Helena Jakabová
Jozef Kľučár

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 24.4.2015

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina

-

kontrola plnenia uznesení
uznesenia
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
Valaliky na rok 2015

