
Z Á P I S N I C A  

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany 
konaného dňa 14.12.2017 

 

P r í t o m n í : 

Starosta obce:                     p. Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:                        Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. Slávko Jurko 
                                                
  
Občania:                               viď prezenčná listina        

 

N e p r í t o m n í:           Ing Radko Ander, Anton Vaňo, Ing. Mária Gališinová  

P r o g r a m: 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Voľba navrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018 a správy z vykonaných 

kontrol č. 4/2017 a 5/2017 
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 

2018 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesení  
12. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p. Kipikaša, otvoril 4. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2017, na ktorom privítal 
všetkých prítomných. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, nakoľko neboli žiadne návrhy 
na doplnenie, resp. zmenu, poslanci ho jednohlasne schválili.  

 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku ustanovil starosta obce poslankyňu Ing. Ivetu Stromkovú. Overovateľom zápisnice 
bol menovaný poslanec: Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter Kijovský. 

 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za členov návrhovej komisie bol menovaný poslanec : Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter Kijovský.  

 
4. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta vyzval Ing. Kijovského, aby oboznámil prítomných  občanov  s plnením uznesení z 2. a3. 
zasadnutia OZ Obce Medzany. Ten prítomných informoval, že uznesenia č. 17 je splnené, 20 je plnené 



priebežne, 21 je splnené a 31 je v stave rozpracovanosti. Uznesenie č. 29 - Vyžiadanie správ 
o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy v Medzanoch a Základnej školy v Medzanoch za šk. 
rok 2016/2017, schválených Radou Materskej školy a Radou Základnej školy – na obec boli 
predložené obidve správy, ktoré boli prerokované na stretnutí poslancov so starostom obce dňa 
11.12.2017. Je potrebné upozorniť vedenie Materskej školy a predsedu Rady MŠ, že túto správu musí 
pred predložením vedeniu obce, resp. zastupiteľstvu schváliť Rada MŠ.  Ostatné uznesenia boli 
splnené.  
 

5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
 Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s jednotlivými zostatkami na 
obecných účtoch a taktiež s očakávanými príjmami do obecného rozpočtu.  

 
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
Starosta obce predložil návrh na presun toho bodu na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré navrhuje zvolať dňa 
27.12. alebo 28.12.2017, nakoľko nebolo možné spracovať celkovú potrebnú úpravu rozpočtu, resp. 
jeho návrh, nakoľko ešte prebiehajú  úhrady. Tento návrh bol akceptovaný a jednohlasne schválený. 

 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2018 a správy z vykonaných kontrol 
č. 4/2017 a 5/2017 
Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 predniesol na základe požiadania hl. 
kontrolórky počas jej neprítomnosti Ing. Kijovský. 
Následne prítomných informoval o správach z vykonaných kontrol č.4/2017  a č.5/2017, kde po 
návrhu opatrení, resp. zistení prítomných informoval starosta obce o dôvodoch riešenia, resp. prijatia 
návrhu.  
Č.4/2017 – kontrola výdavkov a došlej fakturácii za vývoz komunálneho odpadu – nie je možné 
vopred spracovať Dodatok k Zmluve so spoločnosťou zabezpečujúcou odvoz odpadu v obci, lebo ide 
o pohyblivé počty. Vždy na konci roku bude spracovaný prehľad a na základe toho bude spracovaný 
dodatok, ktorý bude zhodný s fakturovanými a uhradenými  počtami vývozov, resp. nádob. Obec 
bude od roku 2018 evidovať výdavky po položkách, podľa navrhovaného opatrenia a taktiež naďalej 
zverejňovať objednávky na svojej web stránke. Navrhované opatrenie  spracovať dodatok 
k zriaďovacej listine MŠ  k nemu vecne a finančne vymedziť majetok nie je možné, nakoľko protokol 
o odovzdaní majetku MŠ od štátu nebol zrealizovaný, všetok majetok MŠ je v evidencii obce 
Medzany, nakoľko je jej zriaďovateľom. Pri inventarizácii majetku obce k 31.12.2017 bude ale 
zároveň pri majetku umiestnenému v MŠ označenie, aj keď už teraz je pri umiestnení uvedené MŠ. 
Školská jedáleň bola súčasťou majetku obce do roku 2012, ta ako základná škola, po jej schválení 
právnej subjektivity, nebola aktualizovaná zriaďovacia listina.   

 
8. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018 
V tomto bode p. starosta prítomných informoval o stave úhrad poplatkov miestnych občanov za rok 
2017 a nakoľko nie sú problémy a nastavené sumy vo VZN postačujú pokryť tieto výdavky, navrhuje 
ponechať VZN v pôvodnom znení. 

 
9. Rôzne   
9/1 – Informoval starosta, p. Kipikaša: faktúra za osvetlenie v roku 2017 je s preplatkom, čo 
poukazuje na správne rozhodnutie vedenia obce o výmene  úsporného typu svietidiel. Ostáva 
vymeniť ešte 6 svietidiel v obci a svojpomocne realizovaná  rekonštrukcia bude ukončená. Oproti 
ponuke dodávateľov obec ušetrila viac ako 50% predpokladaných nákladov. Vzhľadom k stave účtu 
v roku 2017, obec uhradila  v tomto mesiaci splátku za 12/2017 a 1/2018. Ostáva ešte 1 splátka 
9/2 – Informoval starosta, p. Kipikaša: správa audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky, 
výročná správa. 



9/3 - Informoval starosta, p. Kipikaša: stav vysporiadania, resp. prevedenia časti miestnej 
komunikácie smerom k Župčanom ( 11  vlastníkov) prostredníctvom darovacích zmlúv ( bod Rôzne 
6/5 zo zastupiteľstva 15.9.2017).  
9/4 - Informoval starosta, p. Kipikaša:  o stave výberu nájmu v obecnom bytovom dome – dlh 180 eur 
je riešený s nájomníkom  formou splátkového kalendára, ostatné poplatky sú hradené v súlade 
s nájomnými zmluvami ( Bod rôzne  6/8 zo zastupiteľstva 15.9.2017).  
9/5 - Informoval starosta, p. Kipikaša : o ďalších možnostiach získavania majetku v lokalite 
„Ošipáreň“, kde obec zvažuje zriadiť zberný dvor, tak aby získala väčšinový podiel na pozemku. Ide 
o parcely č. 340/1-orná pôda o výmere 3283 m2 a parcelu 340/2 – orná pôda o výmere 3282 m2 
vedené na LV č. 115 ( vlastníci: Poloha Milan  podiel 1/8, Dudášová Viera, podiel 1/8, Jurková Anna, 
podiel 5/48, Miková Tatiana, podiel 5/48).  
9/6 - Informoval starosta, p. Kipikaša: obec zabezpečila nákup 6-tich  plastových okien na objekte, 
ktorého je vlastníkom, a v ktorom je v prenájme pohostinstvo a šatne TJ Požiarnik.  
9/7 - Informoval starosta, p. Kipikaša: počet obyvateľov k 1.1.2017: 877, údaj ŠÚ SR, k 14.12.2017: 
891 obyvateľov s trvalým pobytom a 76 obyvateľov s prechodným pobytom.  
9/8 - Informoval starosta, p. Kipikaša: od 1.1.2018 bude v obci zriadená predajňa mäsa v objekte, 
ktorého vlastníkom je obec a vedľa je v podnájme aj COOP Jednota 
9/9 - Informoval starosta, p. Kipikaša: obec v súčasnosti stále čaká na vyjadrenie VVaK, žiadosť 
o stanovisko k štúdii bola presunutá z Prešova do Košíc.  
9/10 - Informoval starosta, p. Kipikaša: obec zakúpila radlicu na odpratávanie snehu, nakoľko  
existovala reálna možnosť nezabezpečenia odhŕňania snehu na miestnych komunikáciách ( poruchy 
traktorov od súkromných osôb v obci). 
9/11 - Informoval starosta, p. Kipikaša: obec má k dispozícii kontajnery o objeme 1 m3, á 20 ks, sú 
prebytočné, preto  chce podať návrh na ich odpredaj, nakoľko nevidí ich ďalšie využitie, pretože 
v obci už prebieha separovaný zber vo vreciach. 
9/12 - Informoval starosta, p. Kipikaša: obec má záujem zriadiť v obci multifunkčné ihrisko ( lokalita 
za futbalovým ihriskom, terajšie asfaltové ihrisko. Zároveň informoval o stave podaných projektov: 
rekonštrukcia telocvične z dotácie zo štátnych zdrojov MŠ SR – v posudzovaní; výstavba dvoch 
polytechnických učební pri ZŠ – nenávratné finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu – 
v posudzovaní; výstavba novej MŠ – nenávratné finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu – 
v poslednom kole posudzovania, po odsúhlasení na RO IROP.  
9/13 - Informoval starosta, p. Kipikaša: vystúpenie žiakov ZŠ  a žiakov ZUŠ v KD Medzany dňa 
17.12.2017 od 16:00, vystúpenie detí MŠ v KD Medzany dňa 20.12.2017 od 16:30 hod.,  
 
10. Diskusia 
10/1 – p. Miško: žiadal o zverejňovanie informácií aj cez rozhlas; predaj súkromníkov, ktorí ponúkajú 
svoj tovar len pred obecným úradom realizovať aj pri COOP Jednota, alebo pred obecným bytovým 
domom; info tabule k odbočkám na Župčany; kosenie okolo cesty na Župčany; riešiť parc. č.360 – 
bunkre; stav cesty Lipa - Farma . 
10/2 - Informoval starosta, p. Kipikaša: odpovedal na otázky p. Miška, vysvetlil majetnícke práva 
k ceste smer Župčany – vlastníctvo Prešovského samosprávneho kraja, zmena stavebného zákona 
a doplnenie vyjadrovania aj DI KR PZ. 
10/3 – p. Bučko: problémy s likvidáciou dreveného a záhradného odpadu, odporúča nákup drvičky, 
resp. štiepkovača. 
  

11. Návrh uznesení 
Návrhy uznesení predniesol poslanec OZ,  Ing. Peter Kijovský. Hlasovanie prebehlo v celku / naraz: 

 
A. berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková 
2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Slávko Jurko ,Ing.Peter Kijovský 



3. člen návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský 
4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia, v realizácii sú uznesenie č.    

              20/2017  a 31/2017 

 
B. schvaľuje 
1. Program 4.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany  
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018 
3. Navrhované opatrenia hl. kontrolórky obce vyplývajúce zo správ č. 4/2017 a č.5/2017.  
4. VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018.                 
5. Od 1.1.2018 nájomnú zmluvu na prevádzkovanie predajne mäsa fy KROPET s.r.o., Veľký Šariš 
na 1 rok.  
6. Odkúpenie parcely č. 340/1 a 340/2, LV č.1474, k.ú. Medzany 

 
12. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce, p. Kipikaša,  poďakoval prítomným za účasť na 
rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené. 
 

 
Medzany, 14.12.2017 
 
 
 
Overovateľ zápisnice:  ...........................................                       
                                             Ing. Slávko Jurko     
                                        ............................................ 
                                             Ing. Peter Kijovský                                       
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Stromková   ..........................................       

                                                               
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                               ............................................ 
                                                                                                             Jozef Kipikaša 
                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 32/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14.12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
A1. určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková 
A2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Slávko Jurko 
A3. člen návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský 
A4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia, v realizácii je uznesenie č.    
      20/2017  a 31/2017 
 

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                             
 
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14. 12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................            
Ing. Peter Kijovský              .......................................   

 
 
 
 



 
 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 33/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B1.        Program 4.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany  
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko,  Ing. Peter 

Kijovský,  Ing. Iveta Stromková  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,   

                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14. 12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................            
Ing. Peter Kijovský               ....................................... 
 
 
 



 

 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 34/2017 

Z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14. 12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B2.    Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018 
        
  

     

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14. 12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................    
Ing. Peter Kijovský               .......................................         
 

 
 
 



 
 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 35/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14.12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B3.       Navrhované opatrenia hl. kontrolórky obce vyplývajúce zo správ č. 4/2017 a č.5/2017.  
  

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14.12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................          
Ing. Peter Kijovský               ........................................   
 

 
 
 



 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 36/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14.12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B4.   VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2018.              
         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14.12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................  
Ing. Peter Kijovský               .......................................           
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 37/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14.12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B5.       Od 1.1.2018 nájomnú zmluvu na prevádzkovanie predajne mäsa fy KROPET s.r.o., Veľký Šariš 
na 1 rok.  

   
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14.12. 2017 

Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................        
Ing. Peter Kijovský               .......................................     
 
 

 
 
 



 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 38/2017 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 14.12. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B6.    Odkúpenie parcely KN-E č.340/1 a 340/2 vedených  na LV č.1474, k.ú. Medzany,  od   
          predávajúcich: 

- Poloha  Milan v podiele 1/8 
- Dudášová Viera v podiele 1/8 
- Jurková Anna v podiele 5/48 
- Miková Tatiana v podiele 5/48  

 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo   

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 14.12. 2017 

 
Overovateľ: 
Ing. Slávko Jurko                  .......................................      
Ing. Peter Kijovský               .......................................       
 

 



 
 
 
 
 


