ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ Valaliky dňa 26.02.2014

Prítomní:
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
Ing. Ladislav Nyulászi, hlavný kontrolór obce
Ing. Ondrej Palenčár, zástupca starostu obce
Martin Tóth, poslanec
Jozef Kacvinský, poslanec
Dušan Kmec, poslanec
Ing. Vladimír Hudák, poslanec
Peter Jakab, poslanec
Jozef Kľučár, poslanec
Bc. Marcel Ulik, poslanec
Paulína Kacvinská, poslankyňa
Ing. Lenka Buzogová, zamestnanec Obecného úradu Obce Valaliky
Ospravedlnený: Gabriel Eliáš, poslanec
Neprítomní: 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.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
7.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 - 2016
8.
Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2016
9.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
10.
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
11.
Dotácie pre centrá voľného času
12.
Rôzne
13.
Uznesenia
14.
Záver
BOD 1-4
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov
Jozefa Kľučára a Petra Jakaba. Za zapisovateľku určil Ing. Lenku Buzogovú. Do návrhovej a
mandátovej komisie boli zvolení poslankyňa Paulína Kacvinská a poslanec Ing. Vladimír Hudák
uznesením č. 9/2014, hlasovanie: za 8, proti 0, zdržal sa 0, dotknutí 2. Program zasadnutia bol
jednohlasne schválený uznesením č. 10/2014. Zástupca starostu Ing. Ondrej Palenčár vykonal kontrolu
plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia OZ Valaliky zo dňa 22.01.2014, ktorú poslanci zobrali na
vedomie uznesením č. 11/2014.
BOD 5
Rozpočet obce bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený na internetovej stránke obce
a úradnej tabuli obce. V stanovenom termíne fyzické ani právnické osoby nepodali k návrhu žiadne
pripomienky.

BOD 6
Kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky
2014 – 2016 v súlade so zákonom o obecnom zriadení s odporúčaním schválenia rozpočtu obce na rok
2014 a zobratia na vedomie rozpočtov obce na roky 2015-2016.
Jednohlasne schválené uznesenie č. 12/2014.
Odborné stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
BOD 7
Pracovníčka obecného úradu p.Mária Vavreková vypracovala návrh rozpočtu a programov obce
Valaliky na rok 2014. Starosta obce predložil tento návrh poslancom obecného zastupiteľstva.
K návrhu rozpočtu a programov neboli zo strany poslancov predložené žiadne pozmeňujúce návrhy
a bol jednohlasne schválený uznesením č. 13/2014.
BOD 8
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 predniesol hlavný kontrolór obce.
Poslanci OZ Správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie jednohlasne uznesením č. 14/2014.
Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
BOD 9
Pracovníčka obecného úradu Bc. Marcela Sűtöová vypracovala návrh na odpis nevymožiteľných
pohľadávok z dôvodu evidovania nevymožiteľných daňových a nedaňových pohľadávok, keďže ide
o osoby, ktoré sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste trvalého pobytu, ich pobyt je neznámy, nepracujú
a nevlastnia žiadny majetok. Poslanci OZ uznesením č. 15/2014 jednohlasne schválili odpis
pohľadávky na miestnych poplatkoch za komunálne odpady vo výške 353,05 €.
BOD 10
Poslanci OZ uznesením č. 16/2014 jednohlasne schválili uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z
rozpočtu obce v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného
času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti od 5 do 15
rokov veku s trvalým pobytom na území obce Valaliky v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania
poskytovaných deťom v školskom zariadení na kalendárny rok 2014 nasledovne:
a)
vo výške 62,70 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň raz týždenne,
b)

vo výške 31,35 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň raz mesačne,

c)

vo výške 10,- €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces menej ako raz mesačne.

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie na dieťa len v jednom centre voľného času, ktorého žiadosť príde
skôr.
BOD 11
Poslanci OZ uznesením č. 17/2014 jednohlasne schválili Dohodu o skončení nájomnej zmluvy medzi
Obcou Valaliky a Františkom Feketem-FELE , Biela 261/8, Valaliky ku dňu 28.02.2014.
BOD 12
František Fekete – FELE, Biela 261/8, Valaliky predložil poslancom OZ žiadosť o zapožičanie
miešacieho stroja. Poslanci OZ túto žiadosť zamietli.
BOD 13
a) starosta obce informoval poslancov OZ:
- o schválení plánovanej výstavby kanalizácie v obci Valaliky, ktorá by sa mala začať realizovať
v máji 2014 v trvaní 18 mesiacov spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o.

- o harmonograme výberových konaní v roku 2014 na miesto riaditeľa Základnej školy Valaliky, ktoré
sa uskutoční dňa 03.06.2014 a na miesto riaditeľa Základnej umeleckej školy Valaliky, ktoré sa
uskutoční dňa 04.06.2014
- o prípravách a programe osláv českého partnerského mesta Košťany a s tým
súvisiaceho medzinárodného stretnutia sa Košťancov v dňoch 13.,14. a 15. júna 2014
- o zveľadení priestoru na Urbárskej ulici pred p. Figliarom, pričom ide o výrub kríkov, zrovnanie
priestoru a výsadbu stromov
- o namontovaní LED svietidiel verejného osvetlenia na časti Kokšovskej ulice a na Hlavnej ulici pri
základnej škole, resp. cintoríne špeciálne pre prechod pre chodcov
b) poslanec Ing. Vladimír Hudák informoval o probléme s teplou vodou v Športovej hale Valaliky.
Starosta v spolupráci s vedením ZŠ sa budú snažiť tento problém čo najskôr vyriešiť.
c) poslanec Jozef Kacvinský informoval poslancov OZ o potrebe riešiť zatemnenie okien v telocvični
hlavne zo severnej strany a o probléme prílišnej hlasitosti obecného rozhlasu pri jeho opravách
d) poslanec Dušan Kmec informoval o hromadení hliny na Abovskej ulici stavebníkom rodinného
domu
e) poslanci OZ spolu so starostom obce prejednali potrebu uskutočnenia vrtov na trativody na
uliciach:
- Krížna ulica
- Potočná ulica
- Topoľová ulica
- Slnečná ulica
- Hlavná ulica

Overovatelia zápisnice:
Jozef Kľučár
Peter Jakab

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
Zapísala:
Ing. Lenka Buzogová
Vo Valalikoch, 28.02.2014

Prílohy:
- pozvánka
- prezenčná listina
- kontrola plnenia uznesení
- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

