ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 13.08.2014

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Martin Tóth, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Paulína Kacvinská, poslankyňa
Gabriel Eliáš, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnení: Roman Leško, poslanec
Ing. Marcel Ulik, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, 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. VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky
7. Projekt – Protipovodňové opatrenia v Obci Valaliky-regulácia miestneho potoka

Myslavka
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Martina Tótha a Dušana Kmeca. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a
mandátovej komisie boli zvolení poslanci Peter Jakab a Gabriel Eliáš uznesením č. 34/2014,
hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, dotknutí: 2. Program zasadnutia bol jednohlasne schválený
uznesením č. 35/2014. Zástupca starostu obce Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu plnenia prijatých
uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 11.06.2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením
č. 36/2014.
BOD 5
Vedúca školskej jedálne Veronika Pošívaková dala návrh na zvýšenie ceny stravného pre deti MŠ a
dospelých stravníkov na 1,19 € , pre žiakov 1. stupňa ZŠ na 1,01 € a žiakov 2. stupňa na 1,09 €, z
dôvodu zachovania výživovej hodnoty potravín podľa materiálno-spotrebných noriem a z dôvodu
zvýšenia cien potravín oproti roku 2012 o 6,25 %. Školská jedáleň Valaliky sa týmto snaží vyrovnať
štandardom, ktoré platia v školských jedálňach mesta Košice. Na základe toho bolo spracované VZN
č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky, ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č.
37/2014.
BOD 6
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 38/2014 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, alebo prekleňovacieho
úveru a
- kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude Žiadosť o NFP predložená je OPŽP-PO2-14-1.
BOD 7
Pracovníčka obecného úradu p.Mária Vavreková vypracovala Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
v ktorom ide o prevod prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 40.000,- € na rekonštrukciu
a modernizáciu zdravotného strediska Valaliky. Starosta obce predložil toto Rozpočtové opatrenie č.
4/2014 poslancom OZ. Zo strany poslancov neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy k tomuto
opatreniu a bolo jednohlasne schválené uznesením č. 40/2014.
BOD 8
Poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 39/ 2014 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.
BOD 9
Z dôvodu, že MUDr. Alžbeta Podhradská založila spoločnosť Betadent, s.r.o., Ražná 9, 040 01 Košice,
IČO: 47842920 poslanci OZ jednohlasne schválili uznesenie č. 41/2014 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 a uznesenie č. 42/2014, kde

poslanci OZ jednohlasne schválili 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.
BOD 10
Pani Regína Mitrová predložila poslancom OZ ponuku na predaj spoluvlastníckeho podielu
pozemkov, ktoré sú v jej vlastníctve. Jedná sa o parcelu KN-E č. 17, k. ú. Valaliky, LV č. 1635, druh
pozemku orná pôda o výmere 54,166 m2 a parcelu KN-E č. 18, k. ú. Valaliky, LV č. 1634, druh
pozemku záhrady o výmere 354,5 m2. Spolu sa jedná o predaj 408,6 m2 za cenu 30,- €/m2. Poslanci
túto ponuku prejednali, neakceptujú však ponúkanú cenu a navrhujú cenu znížiť na 12,- €/m2. Jedná sa
o pozemky v školskej záhrade ZŠ.
BOD 11
a) poslanci OZ navrhujú, aby výberové konanie na riaditeľa ZUŠ bolo vyhlásené ešte pred 1.
septembrom 2014
b) starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 18.08.2014 sa začne s realizáciou stavby
„Rekonštrukcia zdravotného strediska Valaliky -stavebné úpravy“
c) poslanci OZ navrhujú urobiť prieskum trhu na zakúpenie stoličky pre zdravotné stredisko Valaliky
ohľadom vybudovania bezbariérového prístupu
d) starosta obce informoval poslancov OZ o komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia dňa
15.11.2014
e) na výzvu poslanca Dušana Kmeca boli poslanci OZ informovaní ohľadom stavu kuchyne, kde
v prípade konania akcií je kuchyňa odovzdaná deň vopred a vrátenie kuchyne po danej akcii musí byť
v čistom upratanom stave deň po akcii. Veľmi dobre je využívaná aj terasa, kde sa zakúpilo nové
sedenie.
f) poslanec Jozef Kľučár informoval ohľadom vzniku smetiska v časti Záhradky
g) poslanec Jozef Kacvinský zhodnotil úspešnú stolnotenisovú sezónu a informoval, že začiatok novej
sezóny bude v dňoch 13. a 14. septembra 2014
Overovatelia zápisnice:
Martin Tóth
Dušan Kmec

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 14.08.2014
Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

-

Dôvodová správa k VZN č. 1/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky

