Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa 13.08.2014

Uznesenie č. 34/2014
OZ volí členov návrhovej a mandátovej komisie: poslanci Peter Jakab a Gabriel Eliáš
Uznesenie č. 35/2014
OZ schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 36/2014
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 11.06.2014.
Uznesenie č. 37/2014
OZ schvaľuje VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky.
Uznesenie č. 38/2014
OZ schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na projekt pod názvom“ Protipovodňové opatrenia
v Obci Valaliky – Regulácia miestneho potoka Myslavka“, kde:
- výška celkových výdavkov na projekt je 1.061.448,15 €,
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 1.061.448,15 €,
- výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov je 53.072, 41 €,
- spôsob financovania projektu je prostredníctvom vlastných prostriedkov
- kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude Žiadosť o NFP predložená je OPŽP-PO2-14-1
Uznesenie č. 39/2014
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. 1299/14 o výmere 1024 m2 za kúpnu cenu 3,60
€/m2 podľa geometrického plánu, ktorý vypracovala CONNECTED MEDIA, s.r.o., Mauerova
16, 040 22 Košice od predávajúceho Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91,
042 03 Košice za účelom rozšírenia miestnej komunikácie – Plotová ulica.
Uznesenie č. 40/2014
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2014.
Uznesenie č. 41/2014
OZ schvaľuje, že prenájom nebytových priestorov v budove Obvodného zdravotného
strediska Valaliky pre spoločnosť Betadent, s.r.o., Ražná 9, 040 01 Košice, IČO: 47842920 je
v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 42/2014
OZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Valaliky
a spoločnosťou Betadent, s.r.o., Ražná 9, 040 01 Košice, IČO: 47842920 v priestoroch
zdravotného strediska Valaliky za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie za podmienok
určených pre doterajšieho nájomcu.

