ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 13.11.2013
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Paulina Kacvinská, poslankyňa
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Ing. Miriama Hakelová, PhD., zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ing. Tomáš Vindt, občan
Ospravedlnení:
Peter Jakab, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Gabriel Eliáš, poslanec
Neprítomní:
Bc. Marcel Ulik, 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. Výročná správa obce Valaliky za rok 2012
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Valaliky za
školský rok 2012-2013
8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Košice-okolie
9. Žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluvy na vecné bremeno
Valaliky – Všechsvätých – zriadenie trafostanice a úprava NN siete
10. Dohoda o spolupráci obcí na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcami Valaliky,
Geča a Kokšov-Bakša.
11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver

BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Romana Leška a Jozefa Kacvinského. Za zapisovateľku určil Ing. Hakelovú, PhD.
Do návrhovej a mandátovej komisie boli zvolení poslanci Dušan Kmec a Martin Tóth
uznesením č. 90/2013, hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0. Program zasadnutia bol
jednohlasne schválený uznesením č. 91/2013. Poslanec Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu
plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 18.09.2013.
BOD 5
Výročnú správu obce Valaliky za rok 2012 spracovala p. Vavreková a overila audítorka Ing.
Kristína Jakabová. Audítorka overila súlad tejto
výročnej správy s individuálnou
a konsolidovanou účtovnou uzávierkou. V dodatku správy audítora zo dňa 07.11.2013 podala
vyjadrenie, že individuálna účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu obce Valaliky k 31. decembru 2012. Taktiež konsolidovaná
účtovná závierka objektívne vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu a výsledok hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2012 . Poslanci
Výročnú správu obce Valaliky za rok 2012 jednohlasne berú na vedomie na základe uznesenia
č. 93/2013.
BOD 6
Poslanci OZ jednohlasne berú na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2012-2013 na základe uznesenia č.
94/2013 vypracovanú v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
BOD 7
Poslanci OZ na základe uznesenia č. 95/2013 jednohlasne schvaľujú, aby funkciu prísediacich
pre Okresný súd Košice-okolie za obec Valaliky na volebné obdobie rokov 2014-2017
vykonávali: Mária Janočková narodená 14.06.1957, Marta Bakšiová narodená 02.12.1948,
Jolana Takáčová narodená 27.10.1949 a Anna Tkáčová narodená 13.10.1947.
BOD 8
Dňa 09.10.2013 obec Valaliky dostala poštou od spoločnosti VSD a.s. so sídlom Mlynská 31,
042 91 Košice žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluvy na vecné bremeno ValalikyVšechsvätých-zriadenie trafostanice a úprava NN siete. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve
obce na parcelách C 1369, C 1361, C 1358/1, C 1357, C 128/6 a E 3-108. Poslanci
prerokovali a jednohlasne schválili túto žiadosť na základe uznesenia č. 96/2013.
BOD 9
Právnik obce Valaliky vypracoval Dohodu o spolupráci obcí na úseku ochrany pred požiarmi
medzi obcami Valaliky, Geča a Kokšov-Bakša. Predmetom tejto dohody je dohoda strán
o spolupráci v oblasti plnenia úloh spoločného hasičského zboru. Táto dohoda sa uzatvára na
dobu neurčitú. Spoločný hasičský zbor sa zriadi z existujúceho obecného hasičského zboru
obce Valaliky. Obce sa budú podieľať na materiálnom, personálnom a administratívnom
zabezpečení spoločného hasičského zboru svojim finančným príspevkom. Výška finančného
príspevku bude určená v závislosti od rozpočtových nákladov spoločného hasičského zboru
na daný kalendárny rok a to pre obec Valaliky vo výške 50 % a pre obce Geča a Kokšov-

Bakša vo výške 25 % . Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu zástupcami
všetkých strán. Poslanci túto dohodu jednohlasne schválili na základe uznesenia č. 97/2013.
BOD 10
Pekáreň Valaliky, s.r.o., Hlavná 37, Valaliky predložila obci Valaliky žiadosť o zníženie
nájomného minimálne o 50 %, ktoré v súčasnosti kvartálne predstavuje 3484,52 €. Nakoľko
nájomné pre túto spoločnosť bolo počas reštrukturalizácie znížené o 15 % na dobu 3 rokov
a taktiež vychádza z výšky investície obce do rekonštrukcie budovy, poslanci OZ na základe
uznesenia č. 98/2013 neschválili túto žiadosť, hlasovanie: za 0, proti 6, zdržal sa 2.
BOD 11
František Fekete- FeLe predložil žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov.
Aktuálna nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2013, preto žiada o predĺženie
na dobu ½ roka, čiže do 30.06.2014. Poslanci OZ schválili osobitný zreteľ na dobu určitú
uznesením č. 99/2013, hlasovanie: za 7, proti 1, zdržal sa 0. O novej nájomnej zmluve na
dobu určitú budú poslanci rozhodovať na nasledujúcom rokovaní. Pri organizovaní
spoločenských udalostí si občania budú môcť sami vybrať a zaobstarať spoločnosť odborne
spôsobilú na tieto účely. Svoju spôsobilosť spoločnosť preukáže dokladmi, ktoré určuje
Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
BOD 12
Poslanci OZ na základe uznesenia č. 100/2013 jednohlasne schválili odkúpenie pozemku
parcela č. 1179/133 o výmere 305 m2, zapísanú na LV č. 1688 a 1/112 z parcely č. 1179/2 (o
výmere cca 17 m2) zapísanú na LV č. 1649 od vlastníkov: Alexander Schreiber a Oľga
Kovacsová, Turgenevova 28, 040 01 Košice za kúpnu cenu 5.000,- €.
BOD 13
Občan Valalík podal žiadosť na rozšírenie distribučnej siete plynu na ulici Slnečná, s tým, že
na vlastné náklady zabezpečí projektovú dokumentáciu a technické riešenie. Poslanci sa so
žiadosťou oboznámili a navrhujú dva varianty:
1. aby plynofikácia bola v dĺžke 65 m od parcely č. 551/3 po parcelu č. 551/23, tak ako
pôvodne občan žiadal
2. aby plynofikácia viedla pre všetky plánované rodinné domy na Slnečnej ulici.
BOD 14
Ing. Staško vystúpil na obecnom zastupiteľstve s ponukou na dodávku tepla pre budovy OcÚ,
MŠ a ZS. Spoločnosť by zabezpečila rekonštrukciu kotolní, znížila energetickú náročnosť
výmenou okien a vyregulovaním systému ústredného kúrenia. Obec by už nemala náklady na
plyn, obsluhu kotolní a servis, ale platila by len za teplo, cena ktorého je regulovaná úradom
pre reguláciu sieťových odvetví. Poslanci v diskusii vzhľadom na technický stav kotolne
(rekonštrukcia v roku 2006) neodporučili obstarávať pre obec teplo.
BOD 15
Obec Valaliky dostala ponuku na výmenu terajšieho verejného osvetlenia za LED-svietidlá od
dvoch spoločností: EcoLed Solutions a.s. a Lamberga a.s. Spoločnosti ponúkajú inovatívne
riešenia v tejto oblasti, úsporu prevádzkových nákladov, lepšiu kvalitu osvetlenia,
jednoduchšiu starostlivosť a presun zodpovednosti za svietidlá na dobu 10-15 rokov. Poslanci
sa s týmito ponukami zatiaľ len oboznámili.

BOD 16
a) Starosta informoval poslancov OZ o objednaní projektu na urnový háj-kolumbárium
na cintoríne v časti Všechsvätých pričom projektant sa bude snažiť opticky oddeliť
priestor cintorína v časti za Domom nádeje. Zároveň bude predmetom projektu aj
umiestnenie kontajnera na odpad.
b) Starosta informoval poslancov OZ o plánovanej výstavbe kanalizácie v obci. Žiadosť
o dotáciu z eurofondov prostredníctvom Ministerstva životného prostredia bola
podaná v mesiaci august 2013. Rozhodnutie o pridelení NFP by malo byť známe
v decembri 2013.

Overovatelia zápisnice:
Roman Leško
Jozef Kacvinský

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Miriama Hakelová, PhD.
Vo Valalikoch, 14.11.2013

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- Výročná správa obce Valaliky za rok 2012
-

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Valaliky za
školský rok 2012-2013

-

Dohoda o spolupráci obcí na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcami Valaliky,
Geča a Kokšov-Bakša.

