ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa 15.03.2017
Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Helena Jakabová, poslankyňa
Bc. Paulína Kacvinská, poslankyňa
Ing. Juliana Arvaiová, poslankyňa
Jozef Klučár, poslanec
Ing. Tomáš Vindt, PhD., poslanec
Pavol Weber, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Mgr. Jana Pelegrin, prednostka úradu
Ing. Marcela Šütöová, ekonómka Obecného úradu
Katarína Kandrová, bytom Na Ortášoch 375/17, Valaliky
Ospravedlnený:
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Neprítomný:
Roman Leško, poslanec
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Stanoviská komisií pri Obecnom zastupiteľstve Valaliky k návrhu rozpočtu obce
Valaliky na roky 2017 - 2019
7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Valaliky na roky 2017 – 2019
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolora obce k návrhu rozpoču obce Valaliky na
roky 2017 - 2019
9. Návrh rozpočtu obce Valaliky na roky 2017-2019
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 04/2017 až
09/2017
12. Zámer na zmenu hraníc katastrálneho územia Valaliky
13. Žiadosť FC Valaliky o preplatenie nedočerpanej dotácie z rozpočtu obce za rok 2016
14. Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce – plechový sklad pri práčovni
15. Žiadosť o poskytnutie NFP z eurofondov
16. Návrh na odkúpenie pozemkov pod plánovanou stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany
17. Rôzne
18. Uznesenia
19. Záver
Bod 1 – 4
Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Jozefa Klučára a Helenu Jakabovú, za zapisovateľku Ing. Mgr. Janu Pelegrin. Do
návrhovej a mandátovej komisie navrhol poslancov Dušana Kmeca a Ing. Julianu Arvaiovú.

Voči návrhu programu zasadnutia neboli zo strany poslancov pripomienky ani žiadne
pozmeňujúce návrhy. Prijaté uznesenia č. 6/2017 a 7/2017.
Bod 5
Kontrolu prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 18.01.2017 urobil zástupca
starostu obce Ing. Ondrej Palenčár. Tvorí prílohu zápisnice. Prijaté uznesenie č. 8/2017.
Bod 6 - 8
K návrhu rozpočtu obce predložila pripomienky člena Finančnej komisie pri OZ Ing. Monika
Juhásová. Vyhodnotenie pripomienok bolo predložené poslancom a tvorí prílohu zápisnice.
K návrhu rozpočtu obce predložila pripomienky aj predsedkyňa Kultúrnej komisie Bc.
Paulína Kacvinská. Starosta obce skonštatoval, že tieto pripomienky majú povahu skôr plánu
investičnej výstavby nakoľko poslankyňa nemala konkrétne pripomienky k jednotlivým
položkám návrhu rozpočtu.
Hlavný kontrolór predložil Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce. Keďže toto
stanovisko nebolo poslancom doručené spolu s pozvánkou, starosta obce poslancom odborné
stanovisko prečítal. Poslanci nemali žiadne pripomienky k odbornému stanovisku. Prijaté
uznesenie č. 9/2017.
Predsedkyňa Finančnej komisie Ing. Juliana Arvaiová oboznámila poslancov so správou zo
zasadnutia komisie zo dňa 08.02.2017. Tvorí prílohu zápisnice. Komisia sa zaoberala
žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OZ Kadlubek, FS Parádne ňevesti
a Dychovú hudbu Valaliky. Komisia odporučila vyhovieť žiadosti OZ Kadlubek a poskytnúť
dotáciu vo výške 1000 € na zaobstaranie krojov, tričiek, mikín a prevádzku tréningov. Taktiež
odporúča vyhovieť žiadosti FS Parádne ňevesti. Kroje pre členky FS odporúča zakúpiť do
majetku obce (výdavok 2400 €). Dychová hudba Valaliky požiadala o finančné prostriedky na
nákup hudobného nástroja – tuby v cene 5000 €. Komisia odporúča nástroj zakúpiť do
majetku obce. Na zasadnutí sa komisia zaoberala vyhodnotením zúčtovaných dotácií
poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2016. Predsedkyňa konštatovala, že vyúčtovanie klubu
HC Valaliky neobsahovalo žiadne chyby. Aj na základe uvedeného odporúča poskytnúť
klubu dotáciu vo výške 5500 €. Zúčtovanie dotácie klubom STO Valaliky obsahovalo drobné
chyby, napr. pri pokladničnom doklade o úhrade za stravné chýbal cestovný príkaz. Poslanec
Jozef Kacvinský, ktorý sa podieľa na činnosti klubu STO Valaliky poslankyni Ing. Arvaiovej
poskytol doplňujúce informácie. Komisia odporúča schváliť STO Valaliky dotáciu vo výške
14 000 €. K zúčtovaniu dotácie za rok 2016 klubu FC Valaliky mala komisia viaceré výhrady.
K výške dotácie, ktorá má byť poskytnutá z rozpočtu obce, nezaujala žiadne stanovisko.
K prevádzke klubu FC Valaliky mala Ing. Arvaiová výhradu. Nakoľko v priestoroch klubu
začal vykonávať podnikateľskú činnosť nový podnikateľ, žiada, aby bol stanovený spôsob
úhrady nákladov na energie pre futbalový klub a podnikateľa v priestoroch klubu. Starosta
obce navrhol, aby futbalovému klubu boli preplácané náklady na energie v priemernej výške
nákladov na energie za posledné tri roky. Poslanec Kmec upozornil, že futbalový klub FC
Valaliky nepredložil nové stanovy ani nevytvoril nové vedenie klubu ako bolo dohodnuté na
spoločnom zasadnutí s poslancami Obecného zastupiteľstva.
Bod 9
Starosta obce informoval poslancov k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 nasledovne.
Rozpočet obce je tvorený príjmami, výdavkami a finančnými operáciami. Hlavné príjmy obce
sú tvorené príjmom z podielových daní, miestnymi daňami a príjmami z dotácií zo štátneho
rozpočtu. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté investície v zmysle plánu investičnej

výstavby, ktorý bol schválený na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva. Finančné operácie nie sú
plánované. Rozpočet je tvorený ako vyrovnaný.
K návrhu rozpočtu obce boli predložené nasledujúce pozmeňujúce návrhy.
Poslanec Ing. Vindt navrhol upraviť 0810 Rekreačné a športové služby položku 642002
Dotácia na činnosť FC Valaliky z navrhovanej sumy 18 000 € na sumu 5 000 €. Poslanec
Kacvinský podal návrh na dotáciu vo výške 8000 €. Poslanci súhlasili s návrhom 8000 € pre
klub FC Valaliky.
Na základe návrhu Ing. Marcely Šütöovej sa z 0810 Rekreačné a športové služby položky
642002 Dotácia na činnosť FC presunula suma 10 000 € na 0451 Cestná doprava položka č.
633006 Všeobecný materiál. Celkový rozpočet na 0451 Cestná doprava položka č. 633006
Všeobecný materiál je 11000 €.
Ďalší pozmeňujúci návrh od Ing. Marcely Šütöovej 0111 Výkonné a zákonodarné orgány –
obce
- 632003 Poštovné 5900 €
- 632004 Poplatky za počítačové služby 700 €
- Vytvoriť novú položku 632005 Telekomunikačné služby 900 €.
Prijaté uznesenie č. 10/2017.
Starosta obce informoval, že v rámci projektu Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
bola obec Valaliky zaradená medzi alternatívne centrá pre poskytnutie podpory.
Navrhovaným centrom je obec Čaňa. Naviac, ak by obec prijala podporu prostredníctvom
CIZS, zaviazala by sa vytvoriť v Zdravotnom stredisku aj povinné prevádzky, ktorými sú
pracovisko pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, odberové pracovisko
s rýchlou laboratórnou diagnostikou, manažment centra a integrovaných služieb a pracovisko
multidisciplinárnej starostlivosti o klientov centra. Tieto priestory v Zdravotnom stredisku
v súčasnosti nie sú. Keďže obec plánuje rekonštrukciu interiéru Zdravotného strediska už
v tomto roku, navrhol starosta obce, aby obec vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa
stavby. Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Bod 10
Hlavný kontrolór predložil Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2016. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. Prijaté uznesenie č. 17/2017.
Bod 11
Hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 04/2017 – 09/2017.
Poslanci nemali k nemu žiadne pripomienky. Prijaté uznesenie č. 11/2017.
Bod 12
K zámeru na zmenu hraníc katastrálneho územia obce Valaliky podal starosta obce
nasledovné vysvetlenie. V roku 1960, keď boli zlúčené obce Buzice, Bernátovce,
Všechsvätých a Košťany do jednej obce Valaliky boli súčasne zlúčené aj katastrálne územia
týchto obcí do jedného katastrálneho územia Valaliky. Obec v súčasnosti pracuje
s Centrálnym registrom adries, v rámci ktorého je možné zadávať v rámci všetkých miestnych
častí každému rodinnému domu jedno jedinečné súpisné číslo. V súčasných podmienkach,
nakoľko máme 4 miestne časti sa v každej z častí nachádza to isté súpisné číslo, pričom sa líši
rímskymi číslicami I., II., III. alebo IV. v závislosti od miestnej časti, v ktorej sa rodinný dom
nachádza. Po konzultácii s Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, prichádzajú
do úvahy pre riešenie tohto problému dve alternatívy. Prvá – zmeniť súpisné čísla všetkým

stavbám na území obce Valaliky. S tým súvisí povinnosť všetkých obyvateľov obce vymeniť
si osobné doklady po zmene súpisného čísla. Druhou alternatívou je obnovenie pôvodných
katastrálnych území Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany čo predstavuje aj menšiu
administratívnu záťaž. Poslanci súhlasili s obnovaním katastrálnych území a uznesením č.
12/2017 poverili starostu obce, aby urobil všetky úkony pre dosiahnutie tohto zámeru.
Bod 13
Futbalový klub FC Valaliky požiadal o preplatenie nevyčerpanej dotácie z roku 2016 vo
výške 2454,96 €. S obsahom tejto žiadosti oboznámila poslancov prednostka úradu. Uviedla,
že v tejto sume sú najmä náklady na cestovné trénera futbalového klubu. Poslanci žiadosť
klubu FC Valaliky neschválili.
Bod 14
Pani Katarína Kandrová, bytom Na Ortášoch 375/17, Valaliky požiadala obec o prenájom
priestorov pre účely zriadenia skladu úľov. Obec Valaliky má voľný nebytový priestor –
plechový sklad nad pivnicou pri práčovni, ktorý p. Kandrovej na tento účel vyhovoval.
Poslanci nemali voči zámeru prenajať tento priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa
námietky. Z diskusie poslancov bola navrhnutá cena nájmu 10 €/rok. Taktiež sa poslanci
dohodli, že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že chov včiel je priaznivou činnosťou pre životné prostredie, ktorá si
zasluhuje podporu. Schválené uznesenie č. 14/2017.
Bod 15
K žiadostiam o poskytnutie NFP uviedla prednostka úradu nasledovné. Obec Valaliky podáva
projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Ku dňu zasadnutia
Obecného zastupiteľstva ešte nebol spracovaný rozpočet projektu a z toho vyplývajúca výška
spolufinancovania obce. Tento bod programu sa presúva na najbližšie zasadnutie OZ.
Bod 16
Národná diaľničná spoločnosť predložila obci Valaliky návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie
pozemkov, na ktorých sa má realizovať stavba R2 Šaca – Košické Olšany. Jedná sa
o pozemky, na ktoré má NDS predkupné právo zapísnané na LV č. 2912 k.ú. Valaliky.
Poslanci odpredaj pozemkov jednohlasne schválili.
Bod 17
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice predložila obci návrh zmluvy
o budúcej zmluve (zmluvy o zriadení vecného bremena). Vecné bremeno sa má zriadiť na
pozemkoch, na ktorých sa realizovalo verejné osvetlenie v rámci stavby rozšírenia NN siete
a verejného osvetlenia na ulici Pri studničke. Poslanci jednohlasne uzatvorenie zmluvy
schválilo.
Spoločnosť Cumulus s.r.o. so sídlom Rastislavova 45, Košice, s ktorou má obec Valaliky
uzatvorené dve nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov pre účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti, požiadala o zlúčenie týchto zmlúv do jednej spoločnej. Prednostka
úradu poslancov informovala, že takéto riešenie je výhodné aj pre obec Valaliky, nakoľko sa
ním zníži administratívna záťaž – fakturácia, vyúčtovanie energií. Poslanci súhlasili
s vyhlásením zámeru na prenájom týchto nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Starosta informoval poslancov:
- o vybavení požiadavky poslanca Kmeca ohľadom nastavenia svietivosti verejného
osvetlenia,
- o dohodnutom stretnutí s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského ohľadom
odkúpenia pozemkov od Plotovej ulice smerom k obci Geča,
- o plánovanej rekonštrukcii sociálnych zariadení pri Kultúrnom dome,
- o žiadosti Úradu KSK na podanie návrhu na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov.
Poslanec Ing. Vindt navrhol na ocenenie Stolnotenisový oddiel Valaliky s čím ostatní
poslanci súhlasili.
- o pozvaní starostu obce Mátramindszent na mindszenstké dni, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 30.06. – 02.07.2017,
- o možnosti podať žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
na Ministerstvo vnútra SR. Z poskytnutej dotácie sa má opraviť strecha na garáži,
v ktorej je umiestnené hasičské auto.
Poslanec Kmec sa informoval ohľadom fungovania Materského centra. Starosta obce uviedol,
že Materské centrum zatiaľ nefunguje z dôvodu, že objekt nie je napojený na kanalizáciu.
Poslankyňa Ing. Arvaiová sa informovala, či dôchodcovia majú úľavu na poplatku za
komunálny odpad. Ing. Šütöová uviedla, že podľa súčasne platného VZN dôchodcovia úľavu
nemajú.
Poslanec Jozef Kacvinský informoval o činnosti Rady školy pri ZŠ Valaliky. Po zápise
prvákov vzniknú v nasledujúcom školskom roku tri prvé triedy. Zároveň k nám prichádzajú
na druhý stupeň žiaci z Kokšova – Bakše. Záujem žiakov z deviatych tried je prevažne
o gymnáziá, menší záujem o odborné školy. 43 % žiakov prospelo s vyznamenaním. Starosta
obce uviedol, že v súčasnosti sa spracuváva projekt na nadstavbu nad riaditeľňou, v ktorej by
mohol fungovať školský klub detí. Taktiež p. riaditeľka do budúcna uvažuje o zrušení
školskej knižnice, nakoľko plnohodnotne funguje miestna knižnica. Týmito opatreniami
vzniknú nové triedy. Starosta zároveň uviedol, že 4 nové triedy by v budúcnosti mohli
vzniknúť na základoch bývalej školskej jedálne. To, či tieto základy vyhovujú pre výstavbu
nových tried, musí posúdiť statik.
Poslanec Kacvinský informoval, že STO Valaliky organizuje 01.04.2017 slovenský turnaj
mužov v stolnom tenise a v termíne 6. a 7.5.2017 majstrovstvá Slovenska dorastencov
a starších žiakov.

Zapísala: Jana Pelegrin
Vo Valalikoch, 20.03.2017
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starosta obce
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