
Z Á P I S N I C A  

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti 
konaného dňa 04. 06. 2020 od 17:30 hod. 

 

P r í t o m n í : 
Starosta obce:   Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:     Marcela  Kipikašová,  
                          Mgr. Andrea Jusková, Ing. Slávko Jurko PhD, Ing. Radko Ander, Ing. Peter   
Kijovský 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Mária Gališinová 
 

 

P r o g r a m: 

1.    Otvorenie  

              2.    Určenie  zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.    Voľba návrhovej komisie   

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2020 

6. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

7. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2019 

8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 1 

9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Schválenie uznesení 

12. Záver 
 

 

 

 

 

 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce, p.  Jozef Kipikaša, otvoril X. zasadnutie OZ v Medzanoch . Privítal všetkých 
prítomných  poslancov a prítomných občanov obce, oboznámil ich s programom.  
 
 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola navrhnutá poslankyňa Mgr. Andrea Jusková. Za overovateľov zápisnice 
bol navrhnutý poslanec Ing. Radko Ander a Marcela Kipikašová. 



Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Slávko Jurko PhD. a Ing. Peter Kijovský. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
4. Kontrola plnenia uznesení.  
Predchádzajúce prijaté uznesenia sú splnené alebo sa plnia Ing. Peter Kijovský prečítal a 
zhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.  Pán starosta sa vyjadril k daným 
uzneseniam, zámena pozemkov pre vodojem a kúpe pozemkov pre tlakovú stanicu v k.ú. 
Župčany. Taktiež sa vyjadril k pani Sochovičovej – vo veci prenájmu predajne potravín – 
menovaná sa ďalej nevyjadrila, nedala písomnú žiadosť. K zápisom do MŠ a ZŠ – pán starosta 
uviedol počty zapísaných žiakov do nového školského roka. 
 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2020 

Hl. kontrolórka prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti, hl. kontrolórky na druhý polrok 2020. 

 
 
6. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

Hl. kontrolórka prečítala stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 + poslanec Ing. Peter 

Kijovský prečítal správu z auditu.  

 
 
7. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2019 
 

 
 
 
 
8. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie číslo 1 

 Rozpočtové opatrenie číslo 1 – nákup umývačky do ŠJ bol prednesený starostom obce. 
 
 
9.Rôzne / 10. Diskusia 
Starosta obce po prerokovaní s vedením školy dal návrh vrátenia poplatku za ŠKD – mesiace 
apríl, máj rodičom žiakov. Poslanec Jurko navrhol daný poplatok presunúť do nového šk. roka a 
žiakom 4. ročníka poplatok za dané mesiace vrátiť / z dôvodu zatvorenie ZŠ Covid 19.  
 



K akcii ” Pagačare varia guľaš” starosta navrhol neuskutočniť v tomto roku danú akciu. (daný 
návrh starostu obce vychádza  z  Covid 19 – t.j. zákaz uskutočňovania hromadných akcií. 
Poslanci s daným návrhom nesúhlasili. Navrhli napriek návrhu starostu obce zarezervovať 
podium a v prípade mimoriadnych okolností akciu zrušiť. Zo strany poslancov bol podaný návrh 
uskutočniť akciu „Pagačare vara guľaš“ s kultúrnym programom za predpokladu, že nenastanú 
nové opatrenia 
Starosta reagoval odpoveďou na otázku pána poslanca Kijovského ohľadom cenných papierov 
vodárenskej spoločnosti. Občan Kizek sa spýtal starostu obce, v akom stave je realizácia 
vodovodu. Starosta obce informoval prítomných, že žiadosť na envonmentálny fond bola podaná, 
avšak z dôvodu chýbajúceho stavebného povolenia bola zamietnutá.  Starosta obce povedal, že 
zbytočne sme stratili 3 – 4 mesiace s majetkovoprávnymi vysporiadaniami pozemkov.        
Z tohto dôvodu nebolo možné podať žiadosť na stavebné povolenie, nakoľko k žiadosti je 
potrebné doložiť vlastníctvo k pozemkom. Taktiež informoval poslancov obce, že dňa  
05.06.2020 je zvolané stretnutie na obecnom úrade v  Župčanoch za účelom výstavby  vodovodu. 
Požiadal poslancov, aby sa niektorí v daný deň tohto stretnutia zúčastnili.  
Starosta obce informoval prítomných s výberovým konaním o vybavenie dielní pre  ZŠ.  
Poslanec Kijovský požiadal starostu obce o informáciu o aktuálnom stave novej MŠ a jej 
otvorenia. Pán starosta prečítal správu inšpektorátu práce ku kolaudácii  MŠ. Ich hodnotenie je 
kladné. Taktiež  informoval prítomných o požiadavkách  zo strany Hasičského zboru – osadenie 
nádob na protipožiarnu vodu – ako náhradu  hydrantu. Táto záležitosť je  v štádiu realizácie. 
Taktiež bola podaná informácia o protipožiarnych dverách. 
Občan Tabak mal na obec požiadavku k pristaveniu veľkokapacitných kontajnerov – starosta 
navrhol, aby sa viacerí občania združili za účelom objednania kontajneru. Obec kontajner 
zabezpečí, ale zaplatia si ho občania, keďže to nepatrí k štandardnému zabezpečeniu odvozu 
odpadu v obci. Obec niekoľkokrát kontajnery objednala, avšak podľa starostu obce je zložité 
zabezpečiť kontrolu pri jeho napĺňaní . Kontajner je hneď zaplnený aj vecami, ktoré tam nepatria  
ako napríklad  -vlnitý eternik, pneumatiky, zložky separovaného zberu a elektroodpad. Tieto veci 
občania nahádžu do kontajneru počas noci, aj keď už vidia, že je kontajner zaplnený a tak to 
uložia vedľa kontajnera. Potom je veľký problém s uložením tohto nepovoleného odpadu 
u prevádzkovateľa smetiska. 
Občan Gáll požiadal starostu obce, či sa nedá presunúť značka „ Obec  Medzany“ pred  jeho 
parcelu, pretože sa necíti občanom obce. Pán starosta mu odpovedal, že už pred realizáciou 
stavby bol upozornený, že stavia rodinný dom za hranicou  intravilánu  obce. Presunutie danej 
značky nie je jednoduchý proces, keďže podlieha schvaľovaniu podľa zákona. Poslanec Peter 
Kijovský požiadal starostu, aby pri vydávaní stavebných povolení, bol rešpektovaný schválený 
územný plán obce, aby sme preventívne predchádzali podobným požiadavkám a sťažnostiam.  
Občan Kizek a Bučko sa informovali, či sa neuvažuje o internetovej optickej sieti v obci.  
Starosta obce povedal, že  zatiaľ sa o tom neuvažuje a taktiež prítomných informoval, že počet 
obyvateľov  s trvalým pobytom v  obci Medzany  k 01.06.2020 je 948.  
 
11. Schválenie uznesení   



Po vzájomnom doplnení návrh uznesení predniesol Ing. Peter Kijovský: 
Berie na vedomie: 
A1. určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková 
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD., Marcela Kipikašová 
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander  
A4. kontrolu plnenia uznesení z 5. 3. 2020 
A5. správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  
 
Schvaľuje: 
B1. program obecného zastupiteľstva 

      B2. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 
B3. celoročné hospodárenie obce  za rok 2019 bez výhrad 
B4. vo výške 10 % z prebytku rozpočtu roku 2019 t. j. 4579  € na tvorbu rezervného 
fondu a vo výške 90 % z prebytku rozpočtu roku 2019 na kapitálové výdavky na 
konkrétny účel a to: - Stavbu verejného vodovodu v obci Medzany za podmienok z roku 
2019, t .j.  stavba bude po ukončení stavebného povolenia a všetkých potrebných 
povolení, bude realizovaná formou dodávateľských služieb, na ktoré bude vyhlásené 
verejné obstarávanie a dodávateľ bude stavbu realizovať v súlade s platnými technickými 
normami pre zhotovenie verejných vodovodov. 
B5. rozpočtové opatrenie č. 1  
B6. z dôvodu opatrení a uzatvorenia školského klubu detí presun poplatkov za školský 
klub detí za mesiace apríl, máj 2020 na obdobie september, október 2020, poplatok sa 
bude vracať iba rodičom, ktorých detí už v novom školskom roku nenastúpia do ŠKD    
 

12. Záver. 
 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na verejnom OZ.  Vyhlásil OZ za skončené. 
            
 V Medzanoch      04.06.2020 
 
Zapísala: Mgr. Andrea Jusková............................................. 
 
 
Overovatelia zápisnice:..................................................       .....................................................     
                                               Ing. Radko Ander                         Marcela Kipikašová 
 
 
 
                                                                                ....................................................................... 
                                                                                                Jozef Kipikaša, starosta obce 

 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 
IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 1/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

A1. určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková 
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD., Marcela Kipikašová 
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander  
A4. kontrolu plnenia uznesení z 5. 3. 2020 
A5. správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  
  
Hlasovanie: 

Za: 5 Mgr. Andrea Jusková,  
Marcela Kipikašová,  Ing. 
Peter Kijovský, Ing. Slávko 
Jurko, PhD., Ing. Radko 
Ander 

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

Zdržal sa: 0 ----------------- 

Neprítomní: 0 ----------------   

 
      
                                                                                        
 
                                                                                                     Jozef Kipikaša 
                                                                                                     starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
 Ing. Radko Ander                                     .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                   .......................................    
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 2/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B. schvaľuje 
 

B1. program obecného zastupiteľstva 
 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
 
    
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                               .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 3/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020 
 

 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
 
    
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                                .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 4/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B3. Celoročné hospodárenie obce  za rok 2019 bez výhrad 
 

 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
 
    
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                              .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 5/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
B4. vo výške 10 % z prebytku rozpočtu roku 2019 t. j. 4579  € na tvorbu rezervného 
fondu a vo výške 90 % z prebytku rozpočtu roku 2019 na kapitálové výdavky na 
konkrétny účel a to: - Stavbu verejného vodovodu v obci Medzany za podmienok z roku 
2019, t .j.  stavba bude po ukončení stavebného povolenia a všetkých potrebných 
povolení, bude realizovaná formou dodávateľských služieb, na ktoré bude vyhlásené 
verejné obstarávanie a dodávateľ bude stavbu realizovať v súlade s platnými technickými 
normami pre zhotovenie verejných vodovodov. 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
 
   
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 
 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                                 .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 6/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B5. Rozpočtové opatrenie č. 1  
 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
    
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                                .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               ....................................... 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 7/2020 

z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 04. 06. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B6. z dôvodu opatrení a uzatvorenia školského klubu detí presun poplatkov za školský 
klub detí za mesiace apríl, máj 2020 na obdobie september, október 2020, poplatok sa 
bude vracať iba rodičom, ktorých detí už v novom školskom roku nenastúpia do ŠKD    

 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Radko Ander, Mgr. 
Andrea Jusková,   Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                             
 
    
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 04. 06. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Radko Ander                                              .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  


