
Z Á P I S N I C A  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany 
konaného dňa 21. 11. 2018 od 17:30 hod. 

 

P r í t o m n í : 

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

N e p r í t o m n í:              
Poslanec OZ:                       Ing. Peter Kijovský 

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prerokovanie uznesenia vo veci súťaže kotolňa a kúrenie v novej Materskej škole 

5. Prerokovanie zápisníc z vyhodnotenia súťaží - eelektroinštalácia, vata, fasáda, vnútorné  

omietky v novej Materskej škole 

6. Predloženie štúdie na rozšírenie projketovej dokumentácie - voda, kanalizácia pre novo 

zastavané územie 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Schválenie uznesení  

10. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p.  Jozef Kipikaša, otvoril 7. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, ktoré bolo zvolané 
na základe žiadosti 4-och poslancov OZ.  Privítal všetkých prítomných a otvoril verejné  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Prítomní poslanci jednohlasne 
schválili program rokovania.  

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

 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Iveta Stromková a Ing. Radko Ander. Návrh bol 
jednohlasne schválený.  

 



4. Prerokovanie uznesenia vo veci súťaže kotolňa a kúrenie v novej Materskej škole 
Starosta opätovne predložil požiadavku na prehodnotenie uznesenia č. 31/2018 zo dňa 23.8.2018, a to: 

"Výsledok vyhodnotenia ponúk a víťaznú cenovú ponuku fy Raciotherm s.r.o., s ktorou bude 
uzatvorená zmluva o dielo vrátane prílohy, ktorou je cenová ponuka – ocenený výkaz výmer 
predložený do súťaže". Argumentoval finančnou nevýhodnosťou, kedy ponuka Raciotherm bola 
vo výške  59 298,46 € s DPH a ním navrhovaný víťaz Ondrej Maťaš – BEGAS predložil ponuku vo výške 
51 178,47 € , nie je platcom DPH. Jeho ponuka však bola z hodnotenia komisiou, zostavenou z poslancov 
OZ, vyradená pre nekompletnosť nacenenia položiek.  Všetci prítomní poslanci OZ vysvetlili verejnosti, 
ale aj starostovi, že postupovali v súlade s predloženými postupmi o osobnom prevzatí podkladov 
všetkými uchádzačmi priamo v kancelárii OcÚ a taktiež aj na základe predložených ponúk všetkých 
uchádzačov, ktoré boli v čase zasadnutia v zalepených obálkach. Nakoľko všetci záujemcovia obdržali 
rovnaké podklady, všetci mali povinnosť predložiť nacenenie podľa výzvy a špecifikácie výkaz-výmer. 
Poslanci opätovne potvrdili svoje závery z hodnotenia ponúk dňa 23.8.2018 a na schválenom texte 
uznesiania č. 31 a trvajú na jeho plnení, aj vzhľadom k stavebným postupom pri dokončení výstavby 
novej MŠ. 
Taktiež upozornili aj na fakt, že nie vždy je dôležitým kritériom celková cenová ponuka, ale aj iné kritériá, 
ako odbornosť, rizikovosť nedodržania parametrov podľa PD, prípadný servis a pod. Starosta obce 
oponoval, že  firma Ondrej Maťaš – BEGAS tieto kritériá, ktoré sú citované, spĺňajú, nakoľko robili kúrenie 
v ONB, budovy obecného úradu a kultúrneho domu, telocvičňu, Základnú školu a v predajni potravín, 
ktorú prevádzkuje Coop Jednota. 
Návrh poslancov OZ na schválenie plnenia uznesenia č. 31/2018 zo dňa 23.8.2018 bol jednohlasne 
schválený.    

 
5.Prerokovanie zápisníc z vyhodnotenia súťaží - elektroinštalácia, vata, fasáda, vnútorné  
omietky v novej Materskej škole 
Starosta oboznámil poslancov OZ so zápisnicami a výsledkami opätovne vyhlásených výziev v období 
8/2018, ktoré chcel vyhodnotiť  10.9 .2018 na zvolanom 6. OZ, ktoré sa nakoniec nekonalo z dôvodu 
neúčasti poslancov OZ, kedy sa niektorí ospravedlnili tesne pred plánovaným zasadnutím, čím vznikla 
situácia, že by OZ nebolo uznášaniaschopné. Starosta vykonal otváranie obálok v tento deň. Táto 
informácia bola súčasťou programu  aj 6. OZ, konaného dňa 5.10.2018 o 18:00 hod. ( bod programu č. 6 
Rôzne). Prítomní poslanci OZ odmietli o tomto bode rokovať, nakoľko mal vplyv na požiadavku starostu o 
presuny v rozpočte.    
Vnútorné omietky - predložené 3 ponuky ( VATMEX, AQUAPLAST Plus, Kristián Pošivák). Na základe 
cenového kritéria bola vybratá ponuka fy VATMEX, s ktorou bola uzatvorená aj zmluva a v súčasnosti už 
finalizujú zákazku. 
K tejto informácii prebiehala aj diskusia, kedy občan, p. Eliáš, vystúpil s požiadavkou o informáciu ako 
budú realizované  práce na kúrení a vode vo vnútri objektu, keď už budú všade omietky, či nedôjde k 
poškodeniu už vykonaných prác. 
Starosta informoval prítomných o tom, že postupujú podľa PD, kedy sú trubky k vykurovacím telesám 
ťahané po  podlahe, kanalizačné  a odpadové otvory boli  už  realizované pri výstavbe jednotlivých 
podlaží a miestností.  
Z radov občanov bola vznesená námietka aj k technologickému postupu a procesu schnutia omietok bez 
vykurovania priestoru a počasia vonku ( chlad, vlhkosť).  
Občania aj poslanci OZ boli ubezpečovaní starostom, že všetky postupy sú konzultované so stav. 
dozorom a projektantom objektu MŠ.  
Vata na zateplenie - predložených 5 ponúk po opätovnom doplnení a vyjasnení si súladu výzvy s 
požiadavkami v PD, t.j. druh, resp. typ vaty: NOBASIL ( SIMA Plus Krompachy, UNISTAV s.r.o., 



PARAPETROL a.s., MPL Trading s.r.o., STAVMAT Stavebniny s.r.o.). Na základe cenového kritéria bola 
vybratá ponuka fy UNISTAV s.r.o., s ktorou bola uzatvorená zmluva a zakúpený materiál po dohodnutej 
lehote dodania, ktorá je cca 2-3 mesiace a s narastajúcou cenou za 1m2 v jesennom období . 
Zateplenie a vonkajšiu fasádu  robí firma PORYSTAV a elektroinštaláciu  a bleskozvod urobila firma Darko 
Poljak. S týmito firmami   boli  uzatvorené zmluvy  o dielo. Poslanci OZ namietali spôsob vyhodnotenia 
výziev bez ich prítomnosti, starosta argumentoval časovou tiesňou a potrebou dokončiť niektoré práce 
na objekte MŠ ešte do konca roka 2018 tak, aby sa dalo pracovať počas zimného obdobia vo vnútri 
objektu, nakoľko platnosť stavebného povolenia vyprší k 31.3.2019. Taktiež upozornil na riziko zo strany 
ÚRVZ v Prešove, že už nepredĺžia povolenie na fungovanie  MŠ v súčasných priestoroch, kde je dlhodobo 
prekračovaná kapacita zariadenia.  

 
6.Predloženie štúdie na rozšírenie projektovej dokumentácie - voda, kanalizácia pre novo 
zastavané územie 
Starosta informoval prítomných o stave adminsitratívnych  prác na riešení vodovodu a kanalizácie v 
novozastavanej časti obci. Predložil štúdiu, ktorú spracovala firma, ktorej obec zaslala objednávku na 
vypracovanie štúdie, ktorá by zohľadňovala doterajšie zistenia a možnosti obce. Pri rokovaní vedenia 
obce s VVaK v Prešove a v Košiciach ešte v roku 2016 a 2017 boli zistené informácie, o ktorých už 
poslanci OZ a aj občania boli informovaní, hneď po dotazníkovom prieskume. Obec, vzhľadom k počtu 
obyvateľov, nemala možnosť zapojiť sa samostatne do výziev, nakoľko nespĺňala kritérium, stanovené 
rezortom a SR pre čerpanie nFP zo štrukturálnych fondov, a to min. počet obyvateľov nad 2000 a taktiež 
tento limit nebola schopná splniť spojením sa s okolitými obcami, nakoľko tieto už mali riešený vodovod 
a  kanalizáciu. V roku 2017, po dohode s vedľajšou obcou Župčany, v ktorej smerom k našej obci začala 
tiež výstavba nových RD a je tu potreba dovybudovania potrubia a prípojok k vodovodu a kanalizácii, 
začali opätovné rokovania s VVaK . Záver: najlepší variant pre obec Medzany je napojiť novopostavené 
RD smerom k Župčanom na vodovod, ktorý bude dobudovaný v Župčanoch v časti novostavieb v smere 
na obec Medzany,  ťahať potrubie vedľa existujúcej cestnej komunikácie, patriacej PSK ( netreba 
vykupovať a zabezpečovať ťarchy na súkromných pozemkoch). Požiadavky VVaK sú, zabezpečiť Zmluvy o 
budúcej zmluve s odberateľmi v uvedených častiach, v ktorej bude záväzok nielen na odber určitého 
objemu vody, ale aj na vybudovanie si prípojok k svojej nehnuteľnosti na vlastné náklady.  Vodovodné 
potrubie ťahané od hranice  k.ú. Župčany do obce Medzany je v dĺžke cca 2 km.V prípade nespolupráce 
so obcou Župčany bude vodojem vybudovaný síce na území obce Župčany, ale obec Medzany by 
pokračovala s VVaK v tejto investícii, kde by sa ale zvýšili náklady pre obec. Je viac než isté, že obec 
Medzany nie je schopná takúto investíciu realizovať bez úveru, ktorá zaťaží obec na dlhšie obdobie. V 
súčasnosti je obec bez dlhov a v dobrej finančnej kondícii.  
Horeuvedená informácia bola prerušovaná a doplňovaná ako zo strany občanov, tak aj zo strany starostu 
a poslancov OZ.  Obec má záujem zlepšiť kvalitu života a bývania svojich občanov modernizáciou 
infraštruktúry, resp. jej dobudovaním aj do nových častí obce, ale je závislá od dostupnosti fin. zdrojov a 
monopolov, ktoré rozhodujú o svojich  plánovaných  investíciách a stavbách. Prioritou obce je, aby aj 
nová materská škola bola napojená na nezávadný vodný zdroj.   
Počas prerokovania tohoto bodu opustil zasadnutie OZ Ing. Radko Ander, nakoľko nesúhlasil s 
vyjadreniami starostu.  
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo ďalej, nakoľko bolo uznášaniaschopné, prítomnosťou 3-och 
poslancov. Poslanci prijali uznesenie, ktorým ukladajú starostovi obce povinnosť pravidelne informovať 
poslancov OZ a verejnosť o postupe prác na príprave dobudovania vodovodu a kanalizácie  v 

novozastavanej časti obce Medzany smerom na Župčany na každom obecnom zastupiteľstve, resp. 
zvolaním pracovného stretnutia 
 



7. Rôzne 
A) Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s aktuálnym zostatkom na obecnom 
účte, stav k 21.11.2018. Taktiež informoval o výške očakávaných výdavkov ( úhrada faktúr) ale aj o výške 
očakávaných príjmov do 31.12.2018. 

B) Návrh plánu kontrol na 1.polrok 2019 
Návrh prečítala prítomným hlavná kontrolórka obce, Ing. Gališinová. Následne poslanec Ing. Jurko, PhD. 
požiadal o doplnenie Plánu kontrol o bod - Kontrola výdavkov na výstavbu MŠ. P. Gališinová a starosta 
nemali námietky na doplnenie, poslanci ale boli informovaní, že kontrola bude ale za 1q. 2019, nakoľko 
kontrola výdavkov na výstavbu MŠ bude súčasťou kontroly čerpania rozpočtu pred uzatvorením kal. roka 
2018.  Starosta v krátkosti informoval všetkých prítomných o plánovaných nákladoch na výstavbu MŠ a 
doteraz preinvestovaných výdavkoch, pričom upozornil aj na fakt, že zároveň boli postavené aj dielne-2 
polytechnické učebne so spojovacou chodbou so Základnou školou. 
Plán kontrol na 1.polrok 2019 po doplnení bol jednomyseľne schválený. 

C) Správa auditora k účtovnej záviere za rok 2017 
Správu auditora, ktorá bola spracovaná 11.10.2018 prečítala Ing. Stromková. Zo správy vyplýva, že neboli 
zistené žiadne nedostatky a chyby vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a ostatných záväzných predpisov. 
Správa bude zverejnená na webe obce a tiež vo verejnej časti portálu Finančnej správy spolu s účtovnou 
závierkou za rok 2017. 
D) Správa auditora k výročnej práve Obce Medzany za rok 2018 
Správu auditora, ktorá bola spracovaná 11.10.2018 prečítala Ing. Stromková. Zo správy vyplýva, že neboli 
zistené žiadne nedostatky a obec Medzany vykonávala svoje povinné činnosti a služby v zmysle platnej 
legislatívy. Správa bude zverejnená na webe obce a tiež vo verejnej časti portálu Finančnej správy spolu s 
Výročnou správou Obce Medzany za rok 2017. 
E) Poďakovanie -  Poslanec, Ing. Jurko, PhD., poďakoval v mene ostatných kolegov, poslancov, Ing. 
Stromkovej za spoluprácu počas volebného obdobia 2014-2018, nakoľko už v novom volebnom období 
nekandidovala. Ing. Stromková poďakovala za možnosť podieľať sa na rozhodnutiach v obci Medzany a 
taktiež občanom za priazeň.   

F) Informácie o spoločenských podujatiach v obci na najbližie obdobie 
22.11.2018 od 16:15 hod. v Kultúrnom dome Medzany vystúpia deti MŠ Medzany pre seniorov, v rámci 
Programu " Úcta k starším". 
30.11.2018 od 18:00 hod. v školskej jedálni pri ZŠ Medzany sa uskutoční posedenie s jubilantami roku 
2018. 
6.12.2018 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Medzany sa uskutoční slávnostné OZ obce Medzany, kde 
zložia sľub poslanci zvolení pre nové volebné obdobie. 

G) Zimná údržba ciest a chodníkov v obci Medzany 
Starosta, p. Kipikaša, informoval prítomných, že na zimnú údržbu ciest, chystá zazmluvniť miestneho 
živnostníka, p. Kucka, ktorý túto ponuku prijal. Poslanec, p. Jurko PhD., sa opýtal, ako je zo strany 
zabezpečená údržba chodníkov v obci, nakoľko bola prijatá novela zákona o údržbe komunikácií a tá 
ukladá samospráve zabezpečiť túto činnosť , t.j. občania už nie sú povinní udržiavať chodníky pred svojou 
nehnuteľnosťou tak, aby nedošlo k úrazu okoloidúcich.  Starosta sa túto činnosť a službu  bude snažiť 
zabezpečiť opäť v spolupráci s miestnymi živnostníkmi alebo zakúpením snehovej frézy na chodníky.  

H) Začatie konania Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove - Starosta obce, p. Kipikaša 
informoval o začatí konania zástupcu KDI v Prešove  vo veci zasahovania nehnuteľnosti v osobnom 
vlastníctve ( RD) do ochranného pásma na základe platného cestného zákona ( výjazdy z RD na miestne 
komunikácie 2. a 3. triedy).   
 



I) Obnovenie konania vo veci zmeny rozhodnutia SORO IROP o neschválení ŽoNFP - 
Vybudovanie  2-och polyfunkčných dielní pri ZŠ Medzany - starosta obce informoval poslancov OZ 
a občanov o začatí konania zo strany SORO IROP pri PSK o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. Ing. 
stromková doplnila informáciu - rozhodnutie o neschválení vyplývalo z vyčerpania elkokovaných zdrojov 
na danú výzvu. Na základe nečerpania, resp. neuzatvorenia niektorých zmlúv, SORO otvorilo zásobník a 
na základe poradia v ňom oznámili Obci Medzany zmeny rozhodnutia a predložení aktualizovaných 
informácií týkajúcich sa bezúhonnosti a finančnej stabilite. Obec v súčasnosti dokončuje výstavbu dielní, 
ale nemala by vlastné finančné zdroje na ich vybavenie. Z uvedeného dôvodu začala pripravovať 
požadované doklady, s návrhom na úpravu časového harmonogramu tak, aby bol projekt realizovateľný v 
roku 2019 -2020. Plánovaná doba realizácie je 10 mesiacov, z toho na proces VO sú plánované 3 mesiace.  
 
8. Diskusia 
Prebiehala vždy súčasne s prerokovanými bodmi č. 4- č.7. 

 
9. Schválenie uznesení  
Návrhy uznesení prečítala poslankyňa OZ,  Ing. Iveta Stromková. Hlasovanie prebehlo jednotlivo pri 
prerokovávaných bodoch. 
 

A. berie na vedomie 
• určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková,  
• určenie overovateľa zápisnice: Ing. Slávko Jurko, PhD., p. Anton Vaňo  
• určenie návrhovej komisie: Ing. Radko Ander, Ing. Iveta Stromková 
• Správu auditora k účtovnej závierke za rok 2017 
• Správu auditora k výročnej práve Obce Medzany za rok 2017 
• informáciu o začatí obnovy konania vo veci zmeny rozhodnutia o neschválení ŽoNFP zo strany 

SORO IROP  

 
B. schvaľuje 

• Program 7.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany  
• Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2019 
• opätovne text Uznesenia č. 31, a to: Výsledok vyhodnotenia ponúk a víťaznú cenovú ponuku fy 

Raciotherm s.r.o., s ktorou bude uzatvorená zmluva o dielo vrátane prílohy, ktorou je cenová 
ponuka – ocenený výkaz výmer predložený do súťaže.  

• Termín slávnostného zasadnutia OZ obce Medzany dňa 6.12.2018 o 18:00 hod. 
 

C. ukladá 
• Starostovi obce pravidelne informovať poslancov OZ a verejnosť o postupe prác na príprave 

dobudovania vodovodu a kanalizácie  v novozastavanej časti obce Medzany smerom na Župčany 

na každom obecnom zastupiteľstve, resp. zvolaním pracovného stretnutia.  
  

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

 
 
 



Medzany, 21. 11. 2018 

 
 
Zapísala: Ing. Iveta Stromková    ..........................................       
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:          ...........................................                       ........................................                     
  Ing. Slávko Jurko, PhD.                                                Anton Vaňo                   
 
 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                      

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 42/2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 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 overovateľa zápisnice: Ing. Slávko Jurko, PhD.,p. Anton Vaňo  
A3. určenie návrhovej komisie: Ing. Radko Ander, Ing. Iveta Stromková 
 
 

 
Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  Ing. 

Radko Ander, p. Anton Vaňo , Ing. 

iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Ing. Peter Kijovský 

                                                                                             
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
 
Anton Vaňo                                     .......................................   



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 43/2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A4. Správu auditora k účtovnej závierke za rok 2017 
A5. Správu auditora k výročnej práve Obce Medzany za rok 2017 
A6. informáciu o začatí obnovy konania vo veci zmeny rozhodnutia o neschválení ŽoNFP zo 
strany SORO IROP  
 

 
Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, PhD., p. Anton 

Vaňo , Ing. iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander, 

                                                                                             
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
 
Anton Vaňo                                     .......................................   
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 44/2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  
 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B1.        Program 7.    zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany 

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  Ing. 

Radko Ander, p. Anton Vaňo , Ing. 

iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Ing. Peter Kijovský 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
 
Anton Vaňo                                     .......................................   
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 45/2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B2.        Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2019 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  p. Anton 

Vaňo , Ing. iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander, 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
 
Anton Vaňo                                     .......................................   
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 46/2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B3.  opätovne text Uznesenia č. 31, a to: Výsledok vyhodnotenia ponúk a víťaznú cenovú 
ponuku fy Raciotherm s.r.o., s ktorou bude uzatvorená zmluva o dielo vrátane prílohy, ktorou je 
cenová ponuka – ocenený výkaz výmer predložený do súťaže.  

 
    
Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  Ing. 

Radko Ander, p. Anton Vaňo , Ing. 

iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Ing. Peter Kijovský 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
p. Anton Vaňo                               ....................................... 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 47 /2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 
                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B4.  Termín slávnostného zasadnutia OZ obce Medzany dňa 6.12.2018 o 18:00 hod. 

 
   

 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  p. Anton 

Vaňo , Ing. iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander 

                                                                                                 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
p. Anton Vaňo                               ....................................... 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 48 /2018 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 11. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 
                                 C.   U k l a d á   

C1.  Starostovi obce pravidelne informovať poslancov OZ a verejnosť o postupe prác na príprave 
dobudovania vodovodu a kanalizácie  v novozastavanej časti obce Medzany smerom na Župčany 
na každom obecnom zastupiteľstve, resp. zvolaním pracovného stretnutia.  

  
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Slávko Jurko, PhD.,  p. Anton 

Vaňo , Ing. iveta Stromková  

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander 

                                                                                                 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 22.11. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                 .......................................      
 
p. Anton Vaňo                               ....................................... 
 


