ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 11.06.2014

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Martin Tóth, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Paulína Kacvinská, poslankyňa
Gabriel Eliáš, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Ing. Marcel Ulik, poslanec
Roman Leško, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnený: Jozef Kacvinský, 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 hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Valaliky za rok
2013
7. Záverečný účet obce Valaliky za rok 2013
8. 5. Medzinárodné stretnutie Košťancov Českej a Slovenskej republiky v dňoch 13.-15.júna
2014 v Košťanoch (Česká republika)
9. Informácia o voľbe riaditeľa Základnej školy Valaliky a Základnej umeleckej školy Valaliky
10. Príprava spoločensko-kultúrneho podujatia „Dni obce Valaliky“
11. Pracovný úväzok starostu obce Valaliky vo funkčnom období 2014-2018
12. Počet poslancov OZ Valaliky vo funkčnom období 2014-2018
13. Rôzne
14. Uznesenia
15. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Martina Tótha a Ing. Vladimíra Hudáka. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a
mandátovej komisie boli zvolení poslanci Peter Jakab a Ing. Marcel Ulik uznesením č. 28/2014,
hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený
uznesením č. 29/2014. Zástupca starostu obce Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 11.04.2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením
č. 30/2014.
BOD 5
Kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Valaliky za rok 2013, ktorý vypracovala pracovníčka obecného úradu Mária Vavreková . Kontrolór
skonštatoval, že Záverečný účet obce Valaliky je v súlade s platnou legislatívou o odporúča ho na
schválenie poslancom OZ. Poslanci OZ zobrali na vedomie odborné stanovisko kontrolóra obce
k návrhu Záverečného účtu obce Valaliky za rok 2013 a jednohlasne schválili Záverečný účet obce
Valaliky za rok 2013 a celoročné hospodárenie – bez výhrad uznesením č. 31/2014 .
Odborné stanovisko a Záverečný účet obce Valaliky za rok 2013 tvoria prílohu tejto zápisnice.
BOD 6
Starosta obce informoval poslancov OZ ohľadom plánováneho 5. medzinárodného stretnutia
Košťancov Českej a Slovenskej republiky v dňoch 13. – 15. júna 2014 v Českej republike.
BOD 7
Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
a ZUŠ. Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Valaliky, Hlavná 165, Valaliky sa uskutočnilo dňa
03.06.2014. Do tohto výberového konania sa prihlásila jedna uchádzačka Mgr. Katarína Sýkorová.
Menovaná vyhovela ustanoveným podmienkam a bola vo výberovom konaní úspešná. Výberové
konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Valaliky, Kostolná 10, Valaliky sa uskutočnilo dňa 04.06.2014. Do
tohto výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači a to Darina Gazsiová a Mgr. Tomáš Oravec,
PhD. Do funkcie riaditeľa ZUŠ Valaliky, Kostolná 10, Valaliky bol Radou školy pri Základnej
umeleckej škole, Kostolná 10, Valaliky zvolený Mgr. Tomáš Oravec, PhD.
BOD 8
Starosta obce informoval poslancom OZ o príprave kultúrno-spoločenského podujatia „Dni Obce
Valaliky“ spojené s 22. ročníkom Valalického jarmoku, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. – 22.06.2014.
V piatok 20.06.2014 budú súťažiť deti ZŠ a MŠ v rôznych športových hrách a o 18.00 hod. odštartuje
tradičný Beh od studničky ku studničke. V športovo-jarmočnú sobotu 21.06.2014 sa bude súťažiť
v minifutbale mužov na futbalovom ihrisku a v stolnom tenise v športovej hale. Valalický jarmok sa
začne na dopravnom ihrisku o 11.00 hod. Dni obce Valaliky sa zavŕšia v nedeľu 22.06.2014
slávnostnou svätou omšou.
BOD 9
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 32/2014 v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plný pracovný úväzok starostovi obce
Valaliky, t. j. 1,0 vo funkčnom období 2014-2018.
BOD 10

Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 33/2014 súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov OZ Valaliky 11 vo
funkčnom období 2014-2018.

BOD 11
Poslanci OZ sa predbežne dohodli na odkúpení pozemku o výmere 1021 m 2 za účelom predĺženia
Plotovej ulice v zmysle platného územného plánu za kúpnu cenu 3,60 €/m 2 od predávajúceho
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice.
BOD 12
OZ sa zaoberalo žiadosťou p. Jozefa Gažiho zo dňa 15.04.2014, ktorej predmetom bolo pridelenie
pozemku v obci Valaliky o výmere 10x10 m2 z dôvodu sociálnej tiesne a bez možnosti ubytovania
žiadateľa. Poslanci OZ tejto žiadosti nevyhoveli, nakoľko obec pozemky neprideľuje a ani
nedisponuje takýmto pozemkom.
BOD 13
Poslanci OZ nevyhoveli žiadosti o finančný príspevok vo výške 300,- € na nákup voliér pre exotické
vtáctvo pre Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Geča.
BOD 14
a) starosta obce informoval poslancov OZ:
- ohľadom stavebných úprav zdravotného strediska Valaliky, ktoré by sa mali začať 01.08.2014
s dobou trvania 30 dní,
- ohľadom kanalizácie, kde je už vydané súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia na
verejné obstarávanie na dodávateľa a stavebné práce začnú 01.07.2014
b) poslanci OZ zvažovali možnosť tréningu členov DHZ Valaliky na futbalovom ihrisku
c) poslanci Ing. Marcel Ulik a Dušan Kmec upozornili na výpadky elektrického prúdu v časti Buzice
a v časti Košťany v dôsledku búriek, alebo silného vetra a apelovali na riešenie tohto problému
d) poslanci OZ vyzdvihli potrebu dozariaďovania Domu smútku vo forme kúpy stoličiek a opravy
strechy – hlavne hrebeň
e) poslankyňa Paulína Kacvinská upozornila na potrebu umiestnenia stĺpa verejného osvetlenia na
konci Kostolnej ulice
Overovatelia zápisnice:
Martin Tóth
Ing. Vladimír Hudák

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 16.06.2014
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina

-

kontrola plnenia uznesení
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Valaliky za
rok 2013
Záverečný účet obce Valaliky za rok 2013

