ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 11.07.2016
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Helena Jakabová, poslankyňa
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Pavol Weber, poslanec
Ing. Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Ospravedlnení:
Jozef Kacvinský, poslanec
Jozef Klučár, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Roman Leško, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, PhD., poslanec
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť o NFP – zberný dvor
6. Rozpočtové opatrenie – rozšírenie MŠ
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Valaliky viedol starosta obce. V úvode skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina zo všetkých
poslancov. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta obce navrhol poslankyne Bc. Paulínu
Kacvinskú a Ing. Julianu Arvaiovú. Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov
Ing. Vladimíra Hudáka a Pavla Webera, za zapisovateľsku prednostku úradu Ing. Mgr. Janu
Pelegrin.
Kontrolu plnenia uznesení predniesol zástupca starostu obce. Skonštatoval, že všetky
uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 15.06.2016 boli splnené.
Starosta obce informoval o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na MŽP SR na
projekt „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky“. Celkové výdavky
projektu sú vo výške 106 298 €, z toho spolufinancovanie obce vo výške 5314,90 €. Cieľom
projektu je nákup motorového vozidla s kontajnerovým nosičom do 3,5 t, troch kontajnerov
na stavebný odpad a troch kontajnerov na biologický odpad (orezané konáre, tráva).
V prípade úspešnosti projektu sa bude motorové vozidlo obstarávať prostredníctvom

elektronického trhoviska. Voči predkladanej žiadosti o NFP v rozsahu, ktorý uviedol starosta
obce, poslanci nemali žiadne námietky ani pripomienky.
K rozpočtovému opatreniu č. 6/2016 starosta obce uviedol, že sa predovšetkým týka
rozšírenia kapacity Materskej školy Valaliky o 1 triedu. Táto trieda bude zriadená
v priestoroch, ktoré sú v súčasnosti prenajaté nájomcovi Ladislavovi Matulovi, Sieťotlač. Po
dohode s p. Matulom je možné ukončiť nájomnu zmluvu a vypratať priestory do konca
augusta 2016. Projekt rozšírenia MŠ spracováva Ing. Ľudmila Výrostková, ktorá ho má
odkonzultovaný s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach. Novú triedu je
potrebné zriadiť na základe zvýšeného dopytu rodičov o umiestnenie detí do Materskej školy.
Na nasledujúci školský rok bolo podaných 82 žiadostí o prijatie detí do MŠ z toho sa
nevyhovelo 42 žiadostiam (prevažne deti vo veku 2 – 3 rokov). Kapacita novej siedmej triedy
bude 25 detí.
V rámci tohto bodu starosta informoval, že rozpočtové opatrenie sa týka aj presunu
finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Za nový asfaltový koberec
pred priestranstvom Pohostinstvo u Jakaba, hradil náklady p. Jakab ako vlastník pozemku.
Zároveň starosta informoval, že v tomto roku sa nebude realizovať nákup pozemkov na
výstavbu parku na Slnečnej ulici, nakoľko prebieha dedičské konanie po nebohej
spoluvlastníčke.
Poslanci nemali výhrady voči predloženého rozpočovému opatreniu a správe k nemu.
V súvislosti s rozširovaním Materskej školy poslanci schválili ukočnenie nájomnej zmluvy
s Ladislavom Matulom dohodou v termíne do konca augusta 2016.
Starosta obce v diskusii informoval:
- VVS, a.s. zrealizovala v obci cca 130 kanalizačných prípojok,
- prebieha obstarávanie na nákup plastových okien do nových priestorov MŠ, vrátane
prevádzky Cumulusu (rehabilitácia),
- o priebehu Valalického jarmoku a Dní mikroregiónu Hornád,
- o podaných žiadostiach o odvodnenie Hlavnej ulice. Táto ulica nie je vo vlastníctve
obce, ale Košického samosprávneho kraja, čo sťažuje riešenie tohto problému.
Starosta obce bude iniciovať jeho riešenie s KSK.
V rámci diskusie poslanyňa Ing. Arvaiová uviedla, že sa konalo ustanovujúce zasadnutie
Rady školy pri ZUŠ a Rady školy pri ZŠ. Boli zvolení predsedovia Jozef Kacvinský a p.
Sásfaiová. Mgr. Anton Kuzma, ktorý bol poverený zabezpečením ustanovujúceho zasadnutia
podal informácie týkajúce sa činnosti rád ako aj upozornil na neaktuálnosť štatútov, ktoré je
potrebné upraviť.
Poslankyňa Jakabová upozornila, že na futbalovom ihrisku sa nachádza strom s poškodenými
konármi a ktoré je potrebné orezať. Ďalej upozornila na nízku návštevnosť v rámci
Valalického jarmoku a navrhla, aby poslanci zvážili presunutie jarmoku na august a taktiež
jeho začiatok v neskorších hodinách.
Poslankyňa Bc. Kacvinská sa informovala o poškodenom oplotení na futbalovom ihrisku.
Starosta obce uviedol, že oplotenie bolo hradené v rámci projektu. Ak už uplynula doba,
počas ktorej nie je možné oplotenie v rámci zrealizovaného projektu meniť, zabezpečíme jeho
výmenu za betónové.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Hudák
Pavol Weber

Zapísala: Ing. Mgr. Jana Pelegrin
Vo Valalikoch, dňa 13.07.2016

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
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Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 a správa

