
Z Á P I S N I C A  

Z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany 
konaného dňa 02.03.2018 od 17:30 hod. 

 

P r í t o m n í : 

Starosta obce:                     p. Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:                        Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta                 
                                              Stromková, p. Anton Vaňo,  Ing. Mária Gališinová   
                                                

N e p r í t o m n í:            0 

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. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 
7. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
8. Schválenie VZN č.1/2018 o termíne zápisu detí do Materskej školy 
9. Schválenie VZN č. 2/2018 o termíne zápisu detí do Základnej školy 
10. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014  o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na 

činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach šk. stravovania 
11. Schválenie VZN č. 3/2018 o určení výšky fin. prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva na rok 2018 ( ŠKD, ŠJ a CVČ). 
12. Schválenie návrhu úpravy VZN č. 5/2014 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Medzany 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Schválenie uznesení  
16. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p. Kipikaša, otvoril 1. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, na ktorom privítal 
všetkých prítomných, zasadnutie bolo verejné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, 
v ktorom navrhol vypustiť bod 12 a následne dal hlasovať. Prítomní poslanci jednohlasne schválili 
program s navrhovanou zmenou.   

 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku navrhol starosta obce poslankyňu Ing. Ivetu Stromkovú.  Za overovateľov zápisnice 
boli navrhnutí poslanci: Ing.  Radko Ander, p. Anton Vaňo. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: : Ing.  Peter Kijovský, Ing. Slávko Jurko. Návrh bol 
jednohlasne schválený.  

 
4. Kontrola plnenia uznesení 



Starosta vyzval Ing. Kijovského, aby oboznámil prítomných  občanov  s plnením uznesení zo  
zasadnutí v dňoch 14.12.2017 a 29.12.2017. Všetky prijaté uznesenia boli splnené.  
 

5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s jednotlivými zostatkami na 
obecných účtoch.  
 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018  
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, Ing. Gališinovu a prednesenie stanoviska návrhu rozpočtu 
na rok 2018, s výhľadom na roky 2019-2020. Celé stanovisko, v plnom znení je súčasťou prílohy 
zápisnice. Záver stanoviska – Odporúčam OZ Medzany návrh rozpočtu na rok 2018 prijať tak ako bol 
predložený.  
 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
Starosta obce vyzval poslanca, Ing. Kijovského, aby predniesol návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh 
rozpočtu bol zverejnený na informačných tabuliach a bol rozposlaný aj e-mailom občanom, ktorí 
požiadali obec o zasielanie podkladov a informácii elektronicky. Ing. Kijovský podrobne informoval 
prítomných o príjmových a výdavkových položkách a porovnával ich s predchádzajúcim rokom.  
Návrh rozpočtu zohľadňuje: 

• Výdavky na chod obce, školy a školských  zariadení 
• Mzdové náklady a s tým súvisiace povinné odvody 
• Náklady a príjmy  súvisiace s nájomnými bytmi 
• Dotácie na športové aktivity v obci v zmysle VZN obce 
• Splácanie úveru  ŠFRB za obecné nájomné byty  
• Spoluúčasť obce pri výstavbe novej MŠ 

Výstavbu novej MŠ z prostriedkov štátneho rozpočtu – kapitálové výdavky. 
 
Rozpočet bol schválený pomerom  hlasov 4:1, nakoľko v rozpočte nebola akceptovaná navrhovaná 
suma na činnosť CVČ z rozpočtu obce Medzany, t.j. 3 000 eur, ale len 1 000 eur a tiež na športové 
služby 7000 eur, ale len 6500 eur.  
 

8. Schválenie VZN č.1/2018 o termíne zápisu detí do Materskej školy 
Ing. Kijovský prítomným prečítal návrh VZN, v ktorom obec Medzany ako zriaďovateľ MŠ stanovil 
termín zápisu detí do MŠ Medzany na termín 1.5.2018 -31.5.2018. Návrh VZN bol jednohlasne prijatý 
a VZN bude zverejnené na informačných tabuliach a web stránke obce Medzany. 
 

9. Schválenie VZN č. 2/2018 o termíne zápisu detí do Základnej školy 
Ing. Kijovský prítomným prečítal návrh VZN, v ktorom obec Medzany ako zriaďovateľ ZŠ stanovil po 
dohode s vedením školy termín zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Medzanoch na termín 11.4.2018. 
V prípade potreby bude stanovený aj ďalší náhradný termín. Návrh VZN bol jednohlasne prijatý a VZN 
bude zverejnené na informačných tabuliach a web stránke obce Medzany. 

 

10. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014  ( VZN č. 4/2018) o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa  v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach šk. stravovania 
Ing. Kijovský prítomným prečítal návrh VZN, v ktorom obec Medzany ako zriaďovateľ ZŠ určil  výšku 
povinného príspevku na  pobyt dieťaťa  v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach šk. 
stravovania. Upozornil na účinnosť VZN, a to až od 1.4.2018, nakoľko poplatky, resp. príspevky už boli 
hradené za mesiac 1 až 3 v stanovených termínoch. Návrh VZN bol jednohlasne prijatý a VZN bude 
zverejnené na informačných tabuliach a web stránke obce Medzany. 
 



11. Schválenie VZN č. 3/2018 o určení výšky fin. prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva na rok 2018 ( ŠKD, ŠJ a CVČ). 
Ing. Kijovský prítomným prečítal návrh VZN, v ktorom obec Medzany ako zriaďovateľ ZŠ určil  výšku 
fin. prostriedkov na financovanie ŠKD, ŠJ a CVĆ na rok 2018. Návrh VZN bol prijatý pomerom hlasov 
4:1, čo súvisí s pripomienkami poslanca Ing. Jurka k financovaniu CVČ, nedostatočnou výškou 
príspevku obce Medzany. VZN bude zverejnené na informačných tabuliach a web stránke obce 
Medzany. 
 

12. Rôzne  
A) Ing. Gališinová – hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017, táto 

je aj prílohou k tejto zápisnici. Konštatovala, že  v čase spracovania tejto správy je ešte 
rozpracovaná kontrola inventarizácie majetku účtu 031 Pozemky, nakoľko koncom roka 2017 boli 
vykonávané prevody pozemkov, ktoré ešte ale neprešli vkladom do katastra nehnuteľností, t.j. nie 
je vykonaná zmena vlastníka. Kompletná správa bude predložená na najbližšie rokovanie OZ.  

B) Ing. Jurko – poslanec a predseda Rady ZŠ Medzany informoval prítomných o písomnom stanovisku 
Rady školy k termínu vypísania výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZŠ, nakoľko  v súčasnosti 
pôsobiacej  riaditeľke, PhDr. Palkovej končí funkčné obdobie v 11/2018. Návrh je, aby zriaďovateľ, 
obec Medzany vypísal výberové konanie v termíne do 30.4.  2018 z dôvodu, aby sa výberové 
konanie uskutočnilo do 30.6.2018, t.j. do ukončenia šk. roku 2017/2018. Novozvolený 
riaditeľ/riaditeľka by nastúpil/a na funkciu od 1.8.2018 a mal/a by dostatok času pripraviť agendu v 
novom školskom roku 2018/2019.   

   Starosta obce stanovisko Rady školy zobral na vedomie , ale upozornil na fakt, že súčasná riaditeľka 
má oprávnenie vykonávať funkciu do 11/2018 a v prípade, že chce toto funkčné obdobie skrátiť na 
7/2018, musí podať písomnú žiadosť zriaďovateľovi, obci Medzany.  

C) Ing. Ander – poslanec, požiadal starostu obce o vysvetlenie k faktúre, ktorá bola vystavená na 
sumu 3940 eur s popisom – poukážky na nákup pre zamestnancov a predloženie preberacej listiny 
s podpisom, kto každý poukážku zo zamestnancov obce dostal.  

   Starosta obce vysvetlil, že ide o vianočné poukážky pre zamestnancov, ktoré boli hradené zo 
sociálneho fondu, ktorý je účelovo viazaný a je tvorený len z miezd zamestnancov obce Medzany 
(1%). Požadované dokumenty, osvedčujúce vydanie poukážok sú k dispozícii v kancelárii OcÚ. 

D) Starosta obce podrobne popísal prítomným občanom a poslancom štruktúru zamestnancov 
zamestnaných k dňu 2.3.2018, ich opodstatnenie, pracovnú náplň a zdroje financovania. Informácia 
bola poskytnutá z dôvodu objasnenia hlavne pozície pomocného robotníka zamestnaného od 
10/2017 na plný pracovný úväzok s min. mzdou. V súčasnosti ÚP v Prešove nemá dostatok fin. 
prostriedkov na pokrytie žiadostí o financovanie aktivačnej činnosti v okrese Prešov, ktorú obec 
využívala na pokrytie nákladov na pomocných robotníkov z radov nezamestnaných občanov v obci 
Medzany, ktorí sa podieľali na doterajších pomocných prácach pri výstavbe novej MŠ a výstavbe 
dielní pri ZŚ.  

E) Ing. Stromková – poslankyňa, prítomných informovala o stave žiadosti o NFP a možnosti 
financovania časti nákladov pri výstavbe novej MŠ zo ŠF EÚ. Obci bolo v 1/2018 doručené 
zamietavé stanovisko, obec sa odvolala, nakoľko v stanovisku boli uvedené dôvody, ktoré boli 
irelevantné a nesúhlasili s doterajšími posudkami a vyjadreniami pri projektovom zámere a taktiež 
pri hodnotení žiadosti o NFP. V súčasnosti obec očakáva vyjadrenie a má v pláne naďalej pokračovať 
v dokončení stavby tak, aby bola MŠ otvorená v šk. roku 2018/2019. V súčasnosti obec pripravuje 
podklady pre 4 VO na zabezpečenie infraštruktúry v MŠ ( voda, plyn, elektrina a svetlo, kúrenie). 

F) Ing. Stromková – poslankyňa, reagovala na predchádzajúcu informáciu starostu obce k počtu 
a štruktúre zamestnancov obce Medzany. Obec Medzany v súčasnosti, resp. aj v predchádzajúcich 
2-och rokoch zo svojho rozpočtu realizovala rôzne investičné aktivity, pričom sa snažila max. 
využívať mieste pracovné kapacity na pomocné činnosti, aby znížila výšku nákladov na investície. 
Vzhľadom k nárastu počtu detí v MŠ bolo potrebné zabezpečiť kvalifikovaný personál, pričom nie 
vždy boli poskytnuté fin. prostriedky v plnom rozsahu z ÚP Prešov, preto ich financovala aj obec. 



Obec v súčasnosti nemá cez ÚP žiadneho nezamestnaného občana, poberajúceho dávku v hmotnej 
núdzi, ktorý by musel odpracovať  32, resp. min. 64 hodín v obci. Na obslužné činnosti v obci je 
nevyhnutná takáto pracovná sila. V obci  je nízky záujem  občanov o poskytnutie dobrovoľníckej 
práce pri zabezpečovaní údržby miestnych komunikácií, zelene, čistoty v obci a rozvoz stravy do MŠ. 
Obec každoročne  vykazuje zostatok na účte, ktorý umožňuje financovať práce, podporujúce rozvoj 
obce a zlepšovať život občanom.  

G) Starosta obce predložil žiadosť prevádzkovateľa Potravín v objekte so sídlom Obecného úradu 
o predĺženie nájomnej zmluvy za nezmenených podmienok. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ si 
plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, poslanci žiadosť jednohlasne schválili a poverili 
starostu vypracovať dodatok k zmluve so zmenou doby prenájmu na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou.  

H) Starosta obce predložil ponuky občanov, vlastníkov pozemkov, na odkúpenie parciel KN E 341/1 
a 342/2 na LV. Č. 628 do vlastníctva obce Medzany za účelom zriadenia plánovaného zberného 
dvora. Nakoľko  sú tieto parcely v časti, v ktorej obec uvažuje o zriadení zberného dvora, poslanci 
ponuky jednohlasne schválili, s podmienkou odkúpenia za rovnakých podmienok ako už boli 
realizované prevody a kúpy v roku 2017.  

I) Starosta obce predložil žiadosti 2-och občanov ( p. Poloha a p. Čižmárová) o odkúpenie obecných 
pozemkov v tesnom susedstve s ich pozemkami a v blízkosti obecného potoka. Nakoľko 
z geometrického plánu neboli jasné hranice po odkúpení, hlavne hranice  na brehu potoka, poslanci 
sa dohodli na obhliadke miesta, presnému vytýčeniu hranice a vypracovaniu znaleckého posudku. 
Požiadali starostu  o zvolanie poslancov po zabezpečení horeuvedených úkonov.  

J) Starosta obce predložil žiadosť Východoslovenskej energetiky, a.s., o odkúpenie pozemkov, na 
ktorých sa nachádzajú ich zariadenia, resp. majetok. Ide o plochu vo výmere cca 9 m2, ich ponuka je 
160,00 eur za celý pozemok. Nakoľko poslanci nemali možnosť sa skôr oboznámiť so žiadosťou, táto 
bola jednohlasne presunutá na prerokovanie na ďalšie zasadnutie.  

K) Starosta obce informoval prítomných o podaní ústnej žiadosti COOP Jednota, ktorá prevádzkuje 
v obci Potraviny, resp. Zmiešaný tovar v objekte v 100% vlastníctve obce, o odkúpenie celého 
objektu s priľahlým pozemkom.  Nakoľko poslanci nemali možnosť sa skôr oboznámiť so žiadosťou, 
táto bola jednohlasne presunutá na prerokovanie na ďalšie zasadnutie a taktiež požiadali 
o vypracovanie znaleckého posudku k predmetnej budove.  

L) Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe vypracovať projekt na rekonštrukciu 
prístupovej cesty k  „Pentagonu“ s vybudovaním autobusovej zastávky SAD. Na túto investíciu má 
možnosť obec získať finančné prostriedky od MAS Stráže, ktorá chystá  „malú“ výzvu pre svojich 
členov. Poslanci s týmto predloženým zámerom jednohlasne súhlasili a poverili starostu 
o zabezpečenie vypracovania projektu, v súlade s postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Vypracovaný projekt bude predložený poslancom na schválenie.  

M) Ing. Stromková – poslankyňa, informovala o spoločnom návrhu vedenia obce a poslancov 
plánovaných termínov realizovania ďalších zasadnutí obecných zastupiteľstiev:  4.5.2018, 3.8.2018, 
2.11.2018. Tento návrh bol schválený a informácia bude zverejnená na web stránke.  

N) Ing. Kijovský – poslanec, informoval o spoločnom návrhu vedenia obce a poslancov o termíne 
realizovania tradičného kultúrno – športového podujatia „ Pagačare vara guľaš“, a to: 11.8.2018.  

 
13. Diskusia 
A) Mgr. Kijovská – požiadala starostu o rešpektovanie termínu, t. j.  09/2018 na nákup 3 zostavy LEGO 

na dovybavenie novovzniknutého krúžku IKT v ZŠ, ktorý si odsúhlasila Rada školy na svojom 
zasadnutí , pretože nie je zastabilizovaný počet žiakov krúžku a nie je zrejmé, či by bola takáto 
investícia efektívna. Starosta informoval prítomných, že sa rozprával s vedúcim krúžku, p. 
Nemšákom, aká je situácia a v prípade potreby zakúpenia týchto zostáv ešte v tomto šk. roku, 
sú k dispozícii fin. prostriedky.  

 
 



B) Zástupca majiteľov bytov v objekte ZŠ – požiadal starostu a poslancov o poskytnutie informácie, či 
existuje reálna šanca na zatepľovanie celého objektu ZŚ, vrátane ich obytnej časti, ako by to 
prebiehalo a koľko by to stálo jednotlivých vlastníkov bytov. Starosta prítomných informoval, 
že zatiaľ bolo uskutočnené „ snímkovanie“ objektu a v najbližšom období mu bude doručená 
správa s posudkom. Navrhuje nasledujúci postup: po obdržaní správy zvolá poslancov, 
vlastníkov bytov, riaditeľku školy, aby vyhodnotili existujúci stav a zistili finančnú náročnosť. 
Následne bude potrebné spracovať projekt zateplenia a zrealizovať prieskum trhu. Na základe 
alikvótnej čiastky týkajúcej sa plochy zateplenia bytov bude vypočítaná suma spolufinancovania 
zo strany vlastníkov a taktiež budú uzatvorené zmluvy. Okrem zateplenia je nevyhnutné počítať 
s nákladmi na klampiarske práce a vymaľovanie fasády. Odtieň fasády bude vyberaný jednotne 
so zosúladením fasády novej MŠ, dielní a prístavby /náraďovne telocvične podľa schváleného 
vizuálneho projektu. Vzhľadom k tomu, že tento rok má obec plánované v rozpočte len výdavky 
na dokončenie novej MŠ (infraštruktúra), je predpoklad s realizáciou zatepľovania objektu ZŠ až 
v roku 2019 

 
C) Jurko Jozef – vyslovil požiadavku, aby na najbližšom obecnom zastupiteľstve bola podaná 

informácia o výške výdavkov členených podobne po položkách na výstavbu novej MŠ a aj 
zdrojov ich financovania  

 
14. Schválenie uznesení  
Návrhy uznesení predniesol poslanec OZ,  Ing. Peter Kijovský. Hlasovanie, okrem bodu B2 a B6, 
prebehlo v celku / naraz: 
 

A. berie na vedomie 
1. určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková 
2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Radko Ander, p. Anton Vaňo  
3. určenie návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský a Ing. Slávko Jurko 
4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 
5. správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017 
6. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Medzany na rok 2018 
7. informáciu o termínoch konania obecného zastupiteľstva v roku 2018 
8. informáciu Rady školy ZŠ Medzany o návrhu termínu výberového konania na riaditeľa/ku ZŠ 

Medzany  

 
B. schvaľuje 

1. Program 1.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany, bod 12 vypustený.  
2. Rozpočet obce Medzany na rok 2018, s výhľadom na roky 2019-2020 
3. VZN č. 1/2018 o termíne zápisu detí do Materskej školy 
4. VZN č. 2/2018 o termíne zápisu detí do Základnej školy 
5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD 

a na stravovanie v zariadeniach šk. stravovania 
6. VZN č. 3/2018 o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na 

dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského účelového 
zariadenia na rok 2018  v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Medzany  

7. Predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie predajne potravín fy Orech Group, s. r. o., 
Veľký Šariš na dobu neurčitú. 

8. Odkúpenie pozemkov k. ú. Medzany, KNE č. 341/1 a 341/2 na LV č. 628 podľa schválených 
podmienok a v schválenej kúpnej cene 

 



9. Do 30 4. 2017 vypísanie výzvy na pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ Medzany, s tým  aby sa 
výberové konanie uskutočnilo do 30.6.2018, t.j. aby výsledok výberového konania bol zverejnený do 
uvedeného dátumu. 

10. Vypracovanie znaleckých posudkov k predmetným nehnuteľnostiam, ku ktorým bola podaná 
žiadosť od ich odkúpenie – žiadosť o odkúpenie pozemkov – p. Poloha a p. Čižmárová, žiadosť 
o odkúpenie budovy – Coop Jednota.  

11.  Termín realizácie obecnej akcie „Pagačare varia guľaš“ na 11. 8. 2018. 
12.  Vypracovanie odborného posudku s použitím termokamery pre posúdenie efektívnosti 

zateplenia celého objektu Základnej školy a odhadu  finančných nákladov na realizované zateplenie. 

    
15. Záver 
Starosta obce, p. Kipikaša,  poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za 
ukončené. 
 

Medzany, 02.03.2018 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Stromková   ..........................................       
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:          ...........................................                       ........................................                     
                                                       Ing. Radko Ander                                                p. Anton Vaňo                   
 
 
                                                                                                                                                      ............................................ 
 

                                                                                       Jozef Kipikaša,  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 01/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03.2018 

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 overovateľov zápisnice: Ing. Radko Ander, p. Anton Vaňo 
A3. členov návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský, Ing. Slávko Jurko 
A4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia 
A5. správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017 
A6. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Medzany na rok 2018 
A7. informáciu o termínoch konania obecného zastupiteľstva v roku 2018 
A8. informáciu Rady školy ZŠ Medzany o návrhu termínu výberového konania na riaditeľa/ku 
ZŠ Medzany 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                             
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 02/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B1.        Program 1.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany, bod 12 
vypustený. 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 29 12. 2017 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 

 

 

 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 03/2018 

Z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B2.    Rozpočet obce Medzany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020, rozpočet je prílohou 
tohto uznesenia 
        
  

             
Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta 

Stromková, Ing. Radko Ander, 

Anton Vaňo   

Proti: 1 Ing. Slávko Jurko 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 04/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B3.       VZN č.1/2018 o termíne zápisu detí do Materskej školy 
  

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 
 

 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 05/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B4.       VZN č.2/2018 o termíne zápisu detí do Základnej školy 
  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 06/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B5.       Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014  o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD 
a na stravovanie v zariadeniach šk. stravovania 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 07/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B6.      VZN č. 3/2018 o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce 
na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a školského 
účelového zariadenia na rok 2018  v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Medzany  

 
  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta 

Stromková, Ing. Radko Ander, 

Anton Vaňo   

Proti: 1 Ing. Slávko Jurko 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 08/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B7.      Predĺženie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie predajne potravín fy Orech Group, s. r. o., 
Veľký Šariš na dobu neurčitú. 

   
  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 09/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B8.    Odkúpenie pozemkov k. ú. Medzany, KNE č. 341/1 a 341/2 na LV č. 628 podľa schválených 
podmienok a v schválenej kúpnej cene 

     
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 10/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B9.        Do 30 4. 2018 vypísanie výzvy na pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ Medzany, s tým  aby sa 
výberové konanie uskutočnilo do 30.6.2018, t.j. aby výsledok výberového konania bol zverejnený do 
uvedeného dátumu.  

 
  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 11/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B10.        Vypracovanie znaleckých posudkov k predmetným nehnuteľnostiam, ku ktorým bola podaná 
žiadosť od ich odkúpenie – žiadosť o odkúpenie pozemkov – p. Poloha a p. Čižmárová, žiadosť 
o odkúpenie budovy – Coop Jednota.  

 
  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 



 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 12/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B11.        Termín realizácie obecnej akcie „Pagačare varia guľaš“ na 11. 8. 2018 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 13/2018 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 02.03. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B12.        Vypracovanie odborného posudku s použitím termokamery pre posúdenie efektívnosti 
zateplenia celého objektu Základnej školy a odhadu  finančných nákladov na realizované zateplenie. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter 

Kijovský, Ing. Iveta Stromková, Ing. 

Radko Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 --------------- 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 02.03.2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                  .......................................         p. Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 
 
 
 


