ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 10.12.2014

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Juliana Arvaiová
Ing. Vladimír Hudák
Helena Jakabová
Jozef Kacvinský
Bc.Paulína Kacvinská
Dušan Kmec
Roman Leško
Ing. Tomáš Vindt
Pavol Weber
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky

Počet prítomných poslancov: 11
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Nyulászi, kontrolór
Neprítomní: 0

Program obecného zastupiteľstva:
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. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za úžívanie verejného priestranstva,

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,

Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2013-2014.
9. Rozpočtové opatrenie č. 10/2014
10. Voľba sobášiacich
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu
Paulínu Kacvinskú a poslanca Ing. Vladimíra Hudáka. Za zapisovateľku určil zamestnankyňu
obecného úradu Valaliky Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení
poslanci Jozef Kľučár a Ing. Tomáš Vindt uznesením č. 62/2014, hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa:
0, dotknutí: 2. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený uznesením č. 63/2014. Zástupca starostu
obce Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo
dňa 08.10.2014 a zo dňa 28.11.2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 64/2014.
BOD 5
Zamestnankyňa obecného úradu Valaliky p. Marcela Sütöová vypracovala návrh VZN č. 3/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN č. 3/2014 poslancom OZ
predložil starosta obce. Základná sadzba poplatku za fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo
prechodný pobyt, alebo, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na bývanie, alebo individuálnu
rekreáciu sa zvyšuje na 0,042 € na osobu a deň, pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov na
0,042 € na zamestnanca a deň. Poslanci OZ VZN č. 3/2014 schválili bez pripomienok jednohlasne
uznesením č. 65/2014.
BOD 6
Zamestnankyňa obecného úradu Valaliky p. Marcela Sütöová vypracovala návrh VZN č. 4/2014 o dani
z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie automaty. VZN č. 4/2014 poslancom OZ predložil starosta obce. Zmena sa
týka rozšírenia daňovej povinnosti pre majiteľov predajných stánkov, ktorú umožňuje novela zákona
o dani z nehnuteľnosti. Zároveň sadzba dane za psa sa zvyšuje na 5,- € za jedného psa za kalendárny
rok. Poslanci OZ VZN č. 4/2014 schválili bez pripomienok jednohlasne uznesením č. 66/2014.
BOD 7
Riaditeľka Základnej školy Valaliky Mgr. Katarína Sýkorová predložila obecnému zastupiteľstvu
Valaliky Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,

Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2013-2014. Predseda Rady školy pri ZŠ Valaliky Jozef
Kacvinský predniesol túto správu poslancom OZ. Poslanci OZ jednohlasne schválili Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Hlavná 165,
Valaliky za školský rok 2013-2014 jednohlasne uznesením č. 67/2014.
BOD 8
Zamestnankyňa obecného úradu p. Mária Vavreková vypracovala Rozpočtové opatrenie č.
10/2014, ktoré predniesol poslancom starosta obce. Poslanci OZ schválili Rozpočtové
opatrenie č. 10/2014 jednohlasne uznesením č. 68/2014.
BOD 9
Poslanci OZ zobrali na vedomie menovanie Ing. Ondreja Palenčára za zástupcu starostu obce
uznesením č. 69/2014.
BOD 10
Poslanci OZ schválili sobášiacich Ing. Ondreja Palenčára, Jozefa Kacvinského a Dušana
Kmeca uznesením č. 70/2014.
Hlasovanie: Za: 8, Proti:0, Zdržal sa: 0, Dotknutí:3
BOD 11
Poslanci OZ uznesením č. 71/2014 jednohlasne zrušili uznesenie č. 59/2014 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva Valaliky zo dňa 28.11.2014 z dôvodu, že poslanec poverený

zvolávaním a vedením zasadnutí Obecného zastupiteľstva nemôže vykonávať zároveň aj
funkciu zástupcu starostu obce.
BOD 12
Poslanci OZ poverili poslankyňu Bc. Paulínu Kacvinskú zvolávaním a vedením zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznesením č. 72/2014.
Hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa:1, Dotknutí:1
BOD 13
Starosta obce predložil poslancom OZ ponuku na odpredaj nehnuteľnosti (záhrady) od Ing.
Jozefa Žatka a Jany Žatkovej zo dňa 12.11.2014. Poslanci OZ uznesením č. 73/2014
jednohlasne schválili kúpu pozemku v obci Valaliky, kat. územie Valaliky, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1743 ako parc. KN-C č. 1247/100 druh pozemku záhrady o výmere 450 m 2
a spoluvlastnícky podiel 1/112 na spoločnej ceste, kat. územie Valaliky ako parc. KN-C č. 1179/2
druh pozemku záhrady o výmere 1959 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1649 od vlastníkov Ing.
Jozef Žatko a Jana Žatková, bytom Havanská 2563/4 Košice za cenu 5.000,- €.

BOD 14
a) starosta obce informoval poslancov OZ o protokole o skúške vzorky vody odobratej

z prameňa na Čorgovskej ulici. Skúšku vykonala VVS, a.s. Komenského 50, Košice,
Špecializované laboratórium vôd, pracovisko Kokšov-Bakša.Výsledky skúšok pre
ukazovatele ako napr. dusičnany, dusitany, hliník sú také, že nepresahujú povolené
limity. Obsah železa mierne prevyšoval stanovený limit.
b) starosta obce informoval poslancov OZ o ponuke od VVS, a.s. Komenského 50,

Košice o projekte: „Napojme sa“, ktorého cieľom je umožniť všetkým občanom, kde
je vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia napojiť sa a využívať výhody
bezproblémovej dodávky pitnej vody. Jednou z podmienok je uzatvorenie zmluvy
o prevode vlastníctva vodovodnej, kanalizačnej prípojky z VVS, a.s. na odberateľa, čo
poslanci odporučili ešte podrobnejšie prerokovať s VVS, a.s.
c) starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť Simony Horváthovej, bytom Urbárska

1, Valaliky o možnosť zakúpenia pozemku v záhradkárskej lokalite v Obci Valaliky.
Poslanci túto žiadosť zamietli.
d) starosta obce informoval poslancov OZ o Pohári starostu obce Valaliky v hokeji, ktorý

sa uskutoční v dňoch 10.01.2015 a 17.01.2015 v Čani
e) poslanec Ing. Tomáš Vindt navrhol možnosť využitia komunikácie obce hlavne

s občanmi mladšej generácie prostredníctvom facebooku

Overovatelia zápisnice:
Bc. Paulína Kacvinská
Ing. Vladimír Hudák

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 11.12.2014
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-

VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za úžívanie verejného priestranstva,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty

-

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Hlavná 165, Valaliky za školský rok 2013-2014.
Rozpočtové opatrenie č. 10/2014

-

