ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 30.06.2015
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta 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
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, poslanec
Pavol Weber, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Nyulászi - kontrolór, Jozef Kľučár - poslanec
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.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Valaliky za rok 2014
7.
Záverečný účet obce Valaliky za rok 2014
8.
Obnova verejného osvetlenia miest a obcí – výzva na predkladanie žiadostí - MH SR
9.
Verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov
10.
Stanovisko Finančnej komisie zo zasadnutia zo dňa 24.06.2015
11.
Rôzne
12.
Uznesenia
13.
Záver
BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Pavla Webera a Romana Leška. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú,
zamestnankyňu Obecného úradu obce Valaliky. Do návrhovej a mandátovej komisie boli
zvolení poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Dušan Kmec uznesením č. 49/2015,
hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2. Program zasadnutia bol jednohlasne
schválený uznesením č. 50/2015. Starosta obce Ing. Štefan Petrík vykonal kontrolu plnenia
prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 03.06.2015, ktorú poslanci OZ zobrali na
vedomie uznesením č. 51/2015.
BOD 5
Kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného
účtu obce Valaliky za rok 2014, ktoré poslancom predniesol starosta obce. Záverečný účet
obce Valaliky vypracovala pracovníčka obecného úradu Mária Vavreková. Kontrolór
v odbornom stanovisku skonštatoval, že Záverečný účet obce Valaliky za rok 2014 je

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Záverečný účet obce Valaliky prejednala na svojom zasadnutí dňa 24.06.2015 aj Finančná
komisia obce Valaliky. Po prejednaní otázok a pripomienok zo strany Finančnej komisie s p.
Máriou Vavrekovou a starostom obce je stanovisko Finančnej komisie pre OZ odporučujúce
na schválenie Záverečného účtu obce Valaliky za rok 2014 bez výhrad.
Poslanci OZ zobrali na vedomie odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu Záverečného
účtu obce Valaliky za rok 2014 a jednohlasne schválili Záverečný účet obce Valaliky za rok
2014 a celoročné hospodárenie – bez výhrad uznesením č. 52/2015 . Zároveň OZ jednohlasne
uznesením č. 52/2015 schválilo účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia za rok
2014 z finančných operácií v sume 3.491,38 € a upravený kladný výsledok hospodárenia
v sume 51.565,90 € odviesť do rezervného fondu obce Valaliky.
Hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Odborné stanovisko a Záverečný účet obce Valaliky za rok 2014 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Po hlasovaní uznesenia č. 52/2015 sa na zasadnutie OZ dostavil zástupca starostu obce
Valaliky Ing. Ondrej Palenčár, čas 17:30 hod.
BOD 6
Starosta obce informoval poslancov OZ o Výzve Ministerstva hospodárstva SR na
predkladanie žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Termín na
podávanie žiadostí je do 30.09.2015. Oprávnenými projektmi sú projekty rekonštrukcie
a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce, a to výmena osvetľovacích telies,
káblov a rozvádzačov.
Poslanci OZ uznesením č. 53/2015 jednohlasne schválili 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, zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: Za : 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 7
Prednostka obecného úradu Ing. Mgr. Jana Pelegrin spracovala 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“. Poslanci OZ sa s týmto Návrhom súťažných podmienok
oboznámili a jednohlasne schválili uznesenie č. 54/2015, kde 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) schválilo 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.
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

BOD 8
Predsedníčka Finančnej komisie Ing. Juliana Arvaiová obce Valaliky oboznámila prítomných
so stanoviskom Finančnej komisie zo zasadnutia 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 –
stanovisko doporučujúce poskytnúť dotáciu vo výške 1.000,- €
b) žiadosti o finančný príspevok zo dňa 25.05.2015 pre ženskú spevácku skupinu Paradne
nevesti na zakúpenie zimnej obuvy – čižiem šitých na mieru – stanovisko doporučujúce
poskytnúť finančný príspevok vo výške 1.800,- €
c) zabezpečenia špeciálnych konštrukcií určených pre outdoorové posilňovanie –
stanovisko – doporučujúce zabezpečiť outdoorové prvky svojpomocne
d) poplatkov súvisiacich s vedením bežného účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. pre DHZ
Valaliky –stanovisko doporučujúce pokryť náklady súvisiace s vedením bežného účtu
v Slovenskej sporiteľni, a.s. z rozpočtu obce Valaliky a následne tento bežný účet
zrušiť a zaviesť nový bezpoplatkový účet v inej banke.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 0
BOD 10
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 61/2015 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 žiadajú
o zapracovanie do rozpočtu obce Valaliky.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 0
BOD 11
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 62/2015 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 žiadajú o zapracovanie do rozpočtu obce
Valaliky.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 0
BOD12
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 63/2015 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.
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 0
BOD 13
Poslanci OZ jednohlasne uznesením č. 55/2015 zobrali 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
Hlasovanie: Za: 9, Proti:0, Zdržal sa: 0
Po hlasovaní uznesenia č. 55/2015 sa na zasadnutie OZ Valaliky dostavila poslankyňa Helena
Jakabová, čas 19:15 hod.
BOD 14
Predsedníčka Finančnej komisie Ing. Juliana Arvaiová spracovala a predložila poslancom OZ
Štatút Finančnej komisie OZ Valaliky v ktorom sa upravujú: postavenie komisie, úlohy
komisie, zloženie komisie, príprava, priebeh a organizačno-technické zabezpečenie činností
komisie. Poslanci OZ sa s týmto Štatútom Finančnej komisie OZ Valaliky oboznámili
a uznesením č. 56/2015 jednohlasne schválili Štatút Finančnej komisie OZ obce Valaliky.
Hlasovanie: Za:10, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 15
Poslanci OZ uznesením č. 57/2015 jednohlasne schválili 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.
Hlasovanie: Za:10, Proti: 0, Zdržal sa: 0
BOD 16
Na základe podnetu JUDr. Mgr. Pavla Pachníka, Bysterecká 2066/7-8, 026 01 Dolný Kubín
zo dňa 19.04.2015 bola prokurátorom okresnej prokuratúry JUDr. Janou Verebovou
preskúmaná zákonnosť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaliky č. 7/2013
o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s protestom prokurátora okresnej prokuratúry
JUDr. Jany Verebovej zo dňa 19.06.2015 proti Všeobecnému záväznému nariadeniu obce
Valaliky č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce.
Nakoľko všeobecne záväzným nariadením boli porušené ustanovenia § 4 ods. 1, ods. 3, § 6
ods. 1, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti navrhuje sa protestom prokurátora
napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť.
Poslanci OZ uznesením č. 59/2015 prerokovali 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.
Hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Poslanci OZ na podnet prokurátora okresnej prokuratúry JUDr. Jany Verebovej odporúčili
pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia
č. 7/2013 o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce a to v termíne
do 26.08.2015.
BOD 17
Poslanci OZ uznesením č. 58/2015 jednohlasne schválili 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.

BOD 18
a) starosta obce sa poďakoval poslancom OZ a zamestnancom obecného úradu za pomoc
a súčinnosť pri organizovaní 6. medzinárodného stretnutia Košťancov, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 12. – 14. júna 2015 vo Valalikoch a pri organizovaní Dní obce
Valaliky spojených s 23. Valalickým jarmokom, ktoré sa ukutočnili v dňoch 19. – 21.
júna 2015
b) poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová a poslanec Ing. Vladimír Hudák informovali a
zhodnotili vysokú úroveň pripravenosti ohľadom Mindszentských dní, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 26. – 28. júna 2015 v maďarskom meste Mindszent
c) poslanec Ing. Tomáš Vindt sa na podnet p. Horvátha z Lomenej ulice vo Valalikoch
informoval či obec neplánuje po ukončení výstavby kanalizácie upraviť Lomenú ulicu
tak, aby nebola slepou ulicou
d) poslankyňa Ing. Juliana Arvaiová v súvislosti zo zasadnutím Finančnej komisie zo dňa
24.06.2015 navrhla, aby organizácie dotované obcou Valaliky podávali vyúčtovania
poskytnutej dotácie raz za každý štvrťrok

Overovatelia zápisnice:
Pavol Weber
Roman Leško

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 03.07.2015
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- uznesenia
- Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Valaliky za rok 2014
- Záverečný účet obce Valaliky za rok 2014

