ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 25.02.2015

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Helena Jakabová
Jozef Kacvinský
Jozef Leško
Bc.Paulína Kacvinská
Dušan Kmec
Ing. Tomáš Vindt
Pavol Weber
JUDr. Lýdia Figura Molnárová – občan Obce Valaliky
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky

Počet prítomných poslancov: 10
Ospravedlnení: Ing. Juliana Arvaiová
Neprítomní: 0

Program obecného zastupiteľstva:
1.
2.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice

3.

Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4.

Schválenie programu rokovania

5.

Kontrola plnenia uznesení

6.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2015 –

2017
Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce k návrhu rozpoču obce Valaliky
na roky 2015 až 2017
7.
8.

Návrh rozpočtu obce Valaliky na roky 2015-2017

9.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014

10.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 04 až 09/2015

11.

Návrh na vyradenie zastaralej a poškodenej literatúry z obecnej knižnice

Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Valaliky a Bc.
Pavlom Eliášom, Kostolná 118/16, 044 13 Valaliky
12.
13.

Rôzne

14.

Uznesenia

15.

Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Helenu Kacvinskú a poslanca Jozefa Kľučára. Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obecného úradu
Valaliky Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení poslanci Ing.
Vladimír Hudák a Ing. Tomáš Vindt uznesením č. 15/2015, hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0,
dotknutí: 2. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 16/2015. Zástupca starostu
obce Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo
dňa 28.01.2015, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením č.17 /2015.
BOD 5
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi predložil poslancom OZ odborné stanovisko k návrhu
rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 v súlade so zákonom o obecnom zriadení s odporúčaním
schválenia rozpočtu obce na rok 2015 a zobratia na vedomie rozpočtov obce na roky 2016-2017.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 18/2015.
Odborné stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
BOD 6
Pracovníčka obecného úradu p.Mária Vavreková vypracovala návrh rozpočtu a programov obce
Valaliky na rok 2015. Starosta obce predložil tento návrh poslancom obecného zastupiteľstva.
K návrhu rozpočtu a programov neboli zo strany poslancov predložené žiadne pozmeňujúce návrhy
a bol jednohlasne schválený uznesením č. 19/2015.
Terénne sociálne pracovníčky sa v spolupráci s mamičkami snažia sprevádzkovať a rozbehnúť
materské centrum Mášenka. Na základe toho žiadali o finančný príspevok vo výške 1.500,- € na
základné vybavenie interiéru a aktivít súvisiacich s realizáciou spoločensko-rekreačných podujatí.
Poslanci OZ súhlasili s poskytnutím tohto príspevku z rozpočtu Obce Valaliky.
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od HC Valaliky. Poslanci OZ
jednohlasne schválili uznesemím č. 24/2015 žiadosť HC Valaliky, Topoľová 13, 044 13 Valaliky

o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 5.525,- € na činnosť športového klubu HC
Valaliky a HC Valaliky B a žiadajú o zapracovanie do rozpočtu Obce Valaliky
prostredníctvom rozpočtového opatrenia.
BOD7
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014 predložil a predniesol hlavný
kontrolór obce. Poslanci OZ Správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie jednohlasne uznesením
č.20/2015.
Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
BOD 8
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 04 až 09/2015. Poslanci OZ jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 04 až 069/2015 jednohlasne uznesením č. 21/2015.
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

BOD 9
Pracovníčka obecného úradu p. Martina Matiová vypracovala zoznam kníh s počtom kusov
460, ktoré navrhuje vyradiť z obecnej knižnice na odporúčanie metodičky Verejnej knižnice.
Poslanci OZ sa oboznámili s týmto zoznamom a jednohlasne schválili vyradenie 460 ks kníh
z Obecnej knižnice Valaliky z dôvodu opotrebovanosti a zastaralosti kníh na odporúčanie
metodičky Verejnej knižnice Jána Bocatia Kvetoslavy Čumovej a vyradené knihy tiež

schvaľujú odpredať na burze kníh, ktorá sa uskutoční
dobrovoľný príspevok.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 22/2015.

do konca apríla 2015 a to za

BOD 10
Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťou Bc. Pavla Eliáša o ukončenie nájomnej zmluvy na
nebytové priestory z dôvodu ukončenia podnikania a jednohlasne schválili ukončenie Zmluvy
o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Valaliky a Bc. Pavlom Eliášom, Kostolná
118/16, 044 13 Valaliky v zmysle Zmluvy o nájme uznesením č. 23/2015.
BOD 11
Poslanci OZ uznesením č. 25/2015 jednohlasne schválili v zmysle §9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
prenájom nehnuteľnosti, nebytový priestor za účelom zriadenia predajne mäsa a mäsových
výrobkov, súpisné číslo 3063 vo vlastníctve obce na parcele č. 6 o celkovej výmere 34,5 m2
zapísanej na LV č. 1273 v k.ú. Valaliky. Kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bude
cena nájomného za m2.
BOD 12
Pracovníčka obecného úradu Bc. Marcela Sütöová spracovala návrh na odpis
nevymožiteľných pohľadávok. Ide o pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 258,35 €
a na miestnych poplatkoch za komunálne odpady vo výške 146,74 €. Dôvodom
nevymožiteľnosti v prípade právnických osôb je ich zrušenie a v prípade fyzických osôb ide
o dlhodobé nezdržiavanie sa v mieste trvalého pobytu, neznámy pobyt a nezamestnanosť.
Poslanci OZ uznesením č. 26/2015 jednohlasne schválili odpis pohľadávky za daň
z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady vo výške 405,09 € podľa
priložených tabuliek.
BOD 13
a) starosta obce informoval o predstavení s názvom Kontrabas, ktoré sa uskutoční na

Malej scéne Štátneho divadla Košice dňa 11.04.2015,
b) starosta obce informoval o stretnutí starostov družobných obcí v Košťanoch nad

Turcom dňa 16.04.2015 ohľadom pripravovaného stretnutia sa Košťancov vo
Valalikoch a zároveň odporúčil zasadnutie kultúrnej komisie za účelom doladenia
programu pripravovaného stretnutia
c) poslanec Jozef Kacvinský vyjadril potrebu riešenia stavu komunikácie, ktorá vedie

z Valalík do mesta Košice, poslanci sa vyjadrili aj k zlému stavu komunikácie vedúcej
k spaľovni v Kokšov-Bakši a v súvislosti s týmto stavom odporúčili napísať list od
obce adresovaný Magistrátu mesta Košice
d) poslanec Jozef Kacvinský informoval prítomných ohľadom stavu strechy na Dome

smútku, po konzultácii sa poslanci so starostom dohodli na zvolaní projektanta
ohľadom úpravy strechy
e) poslanci vyjadrili potrebu riešenia situácie so spoločnosťou Pekáreň Valaliky, s.r.o.,

ktorá dlhodobo neplní podmienky vyplyvajúce zo Zmluvy o nájme nebytových
priestorov a z Dohody o zmene práv a povinností týkajúce sa nájmu za poskytovanie
nebytových priestorov

Overovatelia zápisnice:
Helena Jakabová
Jozef Kľučár

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 27.02.2015
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017
- Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- Návrh na vyradenie literatúry z obecnej knižnice
- Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok

