ZÁPI S NICA
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 7. 12. 2013
Prítomní:
Starosta obce:

Ing. Radko Ander

Poslanci OZ

Jozef Gaľa, Anton Vaňo, Ing. Peter Kijovský, Ing. Slávko Jurko

Neprítomní poslanci OZ:

Ján Poloha

Hlavný kontrolór:

Ing. Mária Gališinová - prítomná

Občania:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce
Úprava rozpočtu obce
Schválenie VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole
8. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014
9. Schválenie VZN o zákaze používania alkoholu na verejných priestranstvách
10. Schválenie smernice č. 4/2013 pre používanie motorových služobných vozidiel obce
Medzany a súkromných mot. vozidiel na služobné účely
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril piate zasadnutie v roku 2013 obecného zastupiteľstva v Medzanoch,
privítal všetkých prítomných poslancov a občanov obce Medzany a zasadnutie obecného
zastupiteľstva viedol starosta obce Ing. Radko Ander.
Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci, preto je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch programu zasadnutia. Opýtal sa,

i má niekto pripomienky k navrhnutému programu, ktorý všetci poslanci včas dostali v
pozvánke. Žiadne pripomienky zo strany poslancov neboli vznesené, preto dal starosta
o programe zasadnutia hlasovať.
Prítomní: 4, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice bolí určení poslanci Ing. Slavko Jurko a Jozef Gaľa.
Za zapisovateľa bol určený poslanec OZ Anton Vaňo.
3. Voľba návrhovej komisie
Za členov návrhovej komisie boli určení poslanci OZ Ing. Peter Kijovský.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva sú splnené.
Uznesenie č. 26/2013 bolo splnené na dnešnom zasadnutí OZ.
5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce
Starosta obce prítomných oboznámil so stavom peňažných prostriedkov na všetkých
bankových účtoch.
6. Úprava rozpočtu
Úpravu rozpočtu na rok 2013 predniesol poslanec Peter Kijovský. Uviedol dôvody zmeny
v príjmových aj výdavkových položkách, ktoré nastali počas roka od jeho schválenia a taktiež
navrhol, aby OZ v dôsledku novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v roku 2014 rozhodlo o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte
obce.
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0, Zdržal sa: 0
OZ v Medzanoch schválilo úpravu rozpočtu v roku 2013 a neuplatňovanie programovej
štruktúry v rozpočte obce od roku 2014.
7. Schválenie VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole
Návrh VZN obce Medzany číslo 5/2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Medzany predniesol starosta obce
a zdôraznil predovšetkým termín 21. - 22. január 2014.

Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0, Zdržal sa: 0
OZ v Medzanoch schválilo všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 5/2013
o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Medzany.
8. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2014
Návrh VZN obce Medzany číslo 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 predniesol starosta
obce. Uviedol, že oproti roku 2013 nastala iba jedna zmena a to v oslobodení poplatkov od
komunálneho odpadu pre osoby, ktoré sa celoročne zdržiavajú mimo obce na základe
predloženého čestného vyhlásenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0, Zdržal sa: 0
OZ v Medzanoch schválilo všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 6/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2014
9. Schválenie VZN o zákaze používania alkoholu na verejných priestranstvách
Návrh VZN obce Medzany číslo 7/2013 o zákaze požívania alkoholu na verejných
priestranstvách predniesol starosta obce a taktiež uviedol dôvody, prečo predkladá návrh
takého VZN.
Hlasovanie:
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0, Zdržal sa: 0
OZ v Medzanoch schválilo všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 7/2013
o zákaze požívania alkoholu na verejných priestranstvách.
10. Schválenie smernice č. 4/2013 pre používanie motorových služobných vozidiel
obce Medzany a súkromných mot. vozidiel na služobné účely
Na návrh kontrolórky obce Medzany bola vypracovaná smernica číslo 4/2013 pre
používanie služobných motorových služobných vozidiel obce Medzany a súkromných
motorových vozidiel na služobné účely.
Hlasovanie:
Prítomní: 4, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

OZ v Medzanoch schválilo smernicu číslo 4/2013 pre používanie služobných motorových
služobných vozidiel obce Medzany na služobné a súkromné účely a súkromných motorových
vozidiel na služobné účely.
11. Rôzne
1. Kontrolórka obce Medzany predniesla správu o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 2/2013 z kontroly výdavkov na podpoložke 635004 – údržba prevádzkových
strojov, prístrojov a zariadení; správu z kontroly prijatých opatrení z predchádzajúcich
vykonaných kontrol (záznam č. 3/2013) a správu z kontroly plnenia uznesení za
I. polrok 2013 (záznam č. 4/2013).
2. Poslanec Peter Kijovský predniesol návrh plánu kontrolnej činností na I. polrok 2014
pre kontrolórku obce Medzany.
3. Starosta obce predložil zámennú a darovaciu zmluvu medzi Igor Peti a Adriana
Petiová, Branislav Moroz a Silvia Morozová a Obcou Medzany. Prílohou tejto zmluvy
bol geometrický plán č. 11/2013.
4. Starosta obce navrhol nasledovné poplatky na rok 2014: telocvičňa pri ZŠ
15,- €/hodina, nájom školskej jedálne pri oslavách 20,- €, nájom školskej jedálne –
kar 10,- €.
5. Starosta obce informoval o obsadenosti v obecných nájomných bytoch a asfaltovaní
priestoru pri ZŠ.
6. Starosta obce pozval prítomných na vianočné posedenie v kultúrnom dome, ktoré sa
uskutoční dňa 15. 12. 2013 o 16.00 hod. v spolupráci so ZŠ a MŠ. Taktiež pripomenul,
že aj tento rok sa bude konať posedenie s jubilantmi za rok 2013.
7. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výročnú správu obce Medzany za rok 2012.
8. Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu prihlášku za člena OZ MAS STRÁŽE.
12. Diskusia
Do diskusii za zapojili:
- p. Nagy – poďakovanie za prácu vedeniu obce za rok 2013
- p. Bučko – osloviť vlastníkov pôdy pod panelovými cestami a pokúsiť sa ich
vysporiadať
- p. Miško – podporil myšlienku pokusu o vysporiadanie ciest, podať požiadavku na
prekládku stĺpov z chodníkov pred kostolom a pred Kancíra
- p. Jurko – vyčleniť peniaze na mzdu pre pracovníka, ktorý by sa zaoberal riešením
vysporiadania ciest
- starosta obce prítomných informoval o rokovaní ohľadom prípojky k verejnému
vodovodu a že ak by obec mala záujem o pripojenie sa na verejný vodovod – nutnosť
mať pripojených min. 80 % domov v obci
13. Schválenie uznesení

Návrh uznesení predniesol člen návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský. Obecné zastupiteľstvo
v Medzanoch:
A.
1.
2.
3.
4.
5.

berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko, Jozef Gaľa
určenie zapisovateľa: Anton Vaňo
členovia návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský,
kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013 z kontroly výdavkov na
podpoložke 635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení;

6. správu z kontroly prijatých opatrení z predchádzajúcich vykonaných kontrol (záznam
č. 3/2013)
7. správu z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2013 (záznam č. 4/2013)
8. výročnú správu obce Medzany za rok 2012.
B. schvaľuje
1. program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. úpravu rozpočtu v roku 2013 a neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce
od roku 2014
3. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 5/2013 o určení miesta a času
zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Medzany
4. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 6/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2014
5. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 7/2013 o zákaze požívania
alkoholu na verejných priestranstvách
6. smernicu číslo 4/2013 pre používanie služobných motorových služobných vozidiel
obce Medzany na služobné a súkromné účely a súkromných motorových vozidiel na
služobné účely
7. návrh plánu kontrolnej činností na I. polrok 2014 pre kontrolórku obce Medzany
8. zámennú a darovaciu zmluvu medzi Igor Peti a Adriana Petiová, Branislav Moroz
a Silvia Morozová a Obcou Medzany. Prílohou tejto zmluvy je geometrický plán č.
11/2013
9. poplatky na rok 2014: telocvičňa pri ZŠ 15,- €/hodina, nájom školskej jedálne pri
oslavách 20,- €, nájom školskej jedálne – kar 10,- €
10. prihlášku obce Medzany za člena Občianskeho združenia MAS STRÁŽE, Grófske
nádvorie 210/1, 082 16 Fintice.
Hlasovanie:
Prítomní: 4, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0

14. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom a
občanom za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
Medzany, 7. 12. 2013

Overovatelia zápisnice: ...........................................
Jozef Gaľa

Zapísal: Anton Vaňo

..............................................
Ing. Slávko Jurko

Ing. Radko Ander
starosta obce

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 30/2013
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
A. Berie na vedomie
A1. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko, Jozef Gaľa
A2. určenie zapisovateľa: Anton Vaňo
A3. člen návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský
A4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
A5. správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2013 z kontroly výdavkov na
podpoložke 635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení;
A6. správu z kontroly prijatých opatrení z predchádzajúcich vykonaných kontrol (záznam
č. 3/2013)
A7. správu z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2013 (záznam č. 4/2013)
A8. výročnú správu obce Medzany za rok 2012.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 31/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B1. program 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 32/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B2. úpravu rozpočtu v roku 2013 a neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce od
roku 2014.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 33/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B3. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 5/2013 o určení miesta a času zápisu
detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Medzany.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 34/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B4. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 6/2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 35/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B5. všeobecné záväzne nariadenie obce Medzany číslo 7/2013 o zákaze požívania alkoholu
na verejných priestranstvách

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 36/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B6. smernicu číslo 4/2013 pre používanie služobných motorových služobných vozidiel obce
Medzany na služobné a súkromné účely a súkromných motorových vozidiel na služobné
účely

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 37/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B7. návrh plánu kontrolnej činností na I. polrok 2014 pre kontrolórku obce Medzany

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 38/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B8. zámennú a darovaciu zmluvu medzi Igor Peti a Adriana Petiová, Branislav Moroz
a Silvia Morozová a Obcou Medzany. Prílohou tejto zmluvy je geometrický plán č. 11/2013.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 39/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B9. poplatky na rok 2014: telocvičňa pri ZŠ 15,- €/hodina, nájom školskej jedálne pri
oslavách 20,- €, nájom školskej jedálne – kar 10,- €.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

Obec Medzany zastúpená starostom obce Medzany Ing. Radkom Anderom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 40/2013
z 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 07. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B10. prihlášku obce Medzany za člena Občianskeho združenia MAS STRÁŽE, Grófske
nádvorie 210/1, 082 16 Fintice.

Medzany, 07. 12. 2013

Ing. Radko Ander
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko

Jozef Gaľa

