ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 11.04.2014

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Paulína Kacvinská, poslankyňa
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnený: Gabriel Eliáš, poslanec
Neprítomní: Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Peter Jakab, poslanec
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Roman Leško, poslanec

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.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 04 až 09/2014
7.
Program odpadového hospodárstva obce Valaliky do roku 2015
8.
Rozpočtové opatrenie č. 02/2014
9.
Rôzne
10.
Uznesenia
11.
Záver
BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Jozefa Kľučára a Dušana Kmeca. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a
mandátovej komisie boli zvolení poslanci Martin Tóth a Ing. Vladimír Hudák uznesením č. 18/2014,
hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený
uznesením č. 19/2014. Starosta obce Ing. Štefan Petrík vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení zo
zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 26.02.2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 20/2014.
BOD 5
Kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 04 až 09/2014. Poslanci OZ nemali k tomuto Návrhu plánu kontrolnej činnosti žiadne
pripomienky a návrhy na kontrolovanú oblasť.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 21/2014.

BOD 6
Pracovníčka obecného úradu Bc. Marcela Sűtöová vypracovala Program odpadového hospodárstva
obce Valaliky do roku 2015, ktorý obsahuje charakteristiku súčasného stavu odpadového
hospodárstva, jednotlivé komodity odpadov, predpokladaný vznik, zhodnocovanie, zneškodňovanie
odpadov, ciele a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov pre každý druh odpadu. Predložený Program
odpadového hospodárstva obce Valaliky do roku 2015 Okresný úrad Košice-okolie, Odbor
starostlivosti o životné prostredie schválil rozhodnutím zo dňa 31.03.2014. Poslanci OZ jednohlasne
schválili Program odpadového hospodárstva obce Valaliky do roku 2015 uznesením č. 22/2014.
BOD 7
Pracovníčka obecného úradu p.Mária Vavreková vypracovala Rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
Starosta obce predložil toto Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 poslancom OZ. Zo strany poslancov
neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy k tomuto opatreniu a bolo jednohlasne schválené
uznesením č. 23/2014.
BOD 8
Poslanci OZ v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov jednohlasne schválili uznesením č. 24/2014 svoj zámer prenajať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa časť pozemku parcela č. KNC 511/1 o výmere 50 m2 vo vlastníctve Obce Valaliky
v k.ú. Valaliky spoločnosti Šilibare Džaferi – JADRAN, Kalinovská 14/861, 040 22 Košice z dôvodu
zmeny vlastníka stavby predajne cukrárenských výrobkov a zmrzliny, ktorá je postavená na
predmetnej parcele.
BOD 9
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 25/2014 žiadosť o prenájom časti pozemku parcela č.
KNC 511/1 o výmere 50 m2 vo vlastníctve Obce Valaliky v k.ú. Valaliky spoločnosti Šilibare Džaferi –
JADRAN, Kalinovská 14/861, 040 22 Košice za účelom prevádzkovania zmrzliny a cukrárenských
výrobkov vo výške nájmu 7,45 €/m2/rok. Dôležité je, aby nájomca splnil podmienku akustického
a vizuálneho vyriešenia oddelenia tohto pozemku od Hlavnej ulice, ako aj úpravu sedenia pre
zákazníkov tak aby bolo otočené východným smerom.
BOD 10
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 26/2014 Dohodu o skončení nájomnej zmluvy medzi
Obcou Valaliky a Ing. Petrom Štofanikom, Hlavná 96, 044 13 Valaliky ku dňu 30.04.2014.
BOD 11
Predseda STO Valaliky p. Jozef Kacvinský a poslanci OZ dali podnet na ocenenie p. Ladislava Andora
za jeho stály prínos v oblasti športu a výchovy mládeže v obci Valaliky pri príležitosti jeho životného
jubilea. OZ súhlasí s udelením vyznamenania: Ceny obce Valaliky p. Ladislavovi Andorovi v zmysle
čl. 31 Štatútu obce Valaliky, ktorá mu bude slávnostne udelená pri úvodnom ceremoniály na
Majstrovstvách Slovenska starších žiakov.
BOD 12
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s cenovými ponukami na výmenu metalhalogenidového
verejného osvetlenia s výbojkou 275 Wattov za LED svietidlo 55 Wattov pred obecným úradom (počet
kusov 9) a s výbojkou 120 Wattov za LED svietidlo 28 Wattov v parku za zdravotným strediskom
a pred základnou školou (počet kusov 12). Najvýhodnejšiu cenovú ponuku v tomto smere ponúkla
obci Valaliky spoločnosť CITYLED,s.r.o., Krosnianska 79, Košice, ktorá predstavuje 159,- €/1 ks
osvetlenia za výmenu vrátane DPH a montáže a 121,- €/1ks osvetlenia v parku za zdravotným
strediskom za výmenu vrátane DPH a montáže.
BOD 13
Starosta obce informoval poslancov OZ o Žiadosti o vydanie záväzného stanoviska od spoločnosti
BPS Valaliky, s.r.o., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou. V tejto žiadosti spoločnosť opisuje
preukázateľné využitie vzniknutého tepla, pričom časť tohto tepla bude využívať na ohrev vody pre
odchovňu teplovodných rýb v areáli bývalého hospodárskeho dvora AGRO Valaliky. Na to, aby sa
teplo mohlo preukázateľne využívať musí mať spoločnosť od URSA povolenie na podnikanie
v tepelnej energetike. Súčasťou samotnej žiadosti o vydanie tohto povolenia je aj Záväzné stanovisko

obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky.
BOD 14
a) Poslanci OZ doporučujú morálne a finančne ohodnotiť pracovníčku obecného úradu Martinu
Matiovú za výbornú organizáciu kultúrnych akcií v obci Valaliky, zvlášť za akciu Andersenova noc,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. až 5. apríla 2014.
b) Starosta obce na podnet poslankyne Paulíny Kacvinskej informoval poslancov OZ o aktuálnom
stave kuchyne na obecnom úrade. Plánuje sa vybielenie a vyčistenie kuchyne, výmena okien,
sprevádzkovanie umývačky riadu a varného kotla zo školskej jedálne, dokúpenie hlbokých
a dezertných tanierov a premiestnenie chladničiek zo školskej jedálne.
c) Poslanec Dušan Kmec navrhol dať zastrešiť pódium na dopravnom ihrisku v obci Valaliky. Poslanci
OZ sa zatiaľ dohodli, že sa dá vypracovať cenová ponuka na prestrešenie tohto pódia.

Overovatelia zápisnice:
Jozef Kľučár
Dušan Kmec

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 15.04.2014

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení

