ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 11.05.2018 od 17:30 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

p. Jozef Kipikaša
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:
P r o g r a m:

0
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Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Voľba navrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2017
Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2017
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Kipikaša, otvoril 2. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, na ktorom privítal
všetkých prítomných, zasadnutie bolo verejné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia,
nakoľko nikto z prítomných nemal pripomienky a doplnenia k návrhu programu, dal o ňom hlasovať.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh programu.

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
zasadnutia 2.3.2018. Všetky prijaté uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 10/2018 ( dôvod:
výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ v Medzanoch prebehne v pôvodne plánovanom termíne,
nakoľko ostáva v platnosti doba vykonávania funkcie riaditeľky ZŠ Medzany do 31.12.2018). Taktiež
uznesenie č. 11/2018 je splnené čiastočne, resp. je ešte v plnení – znalecký posudok na objekt obce
Medzany, kde je v prenájme predajňa COOP Jednota. Taktiež uznesenie č. 13/2018 je v plnení,
nakoľko k termosnímkom je spracovávaná správa.

5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce
Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s aktuálnym zostatkom na obecnom
účte.

6. Návrh Plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2018
Starosta obce vyzval Ing. Gališinovú, hlavnú kontrolórku obce ( ďalej „HK“), aby prečítala návrh
kontrol ( Príloha 1).

7.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2017
Starosta obce opäť vyzval HK, Ing. Gališinovu o prednesenie stanoviska ( Príloha 2). Záver stanoviska
je s odporúčaním HK – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Medzany za
rok 2017 bez výhrad“.

8. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2017.
Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky a návrhy k záverečnému účtu a stanovisku HK, dal
starosta hlasovať o jeho schválení. Stanovisko bolo jednohlasne schválené.

9. Rôzne
A) Ing. Gališinová – hlavná kontrolórka obce na OZ dňa 2.3.2018 predniesla Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2017, kde informovala prítomných o tom, 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.
nebola vykonaná zmena vlastníka. Pretože zmeny boli vykonané, Správa č.6/2017 z kontroly
inventarizácie majetku účtu 031 Pozemky bola predložená na toto zasadnutie ( Príloha 3). Nakoľko
správa obsahuje aj kontrolné zistenia, je potrebné zo strany vedenia obce spracovať návrh
opatrení, predložiť HK a nedostatky odstrániť do 30.9.2018.
B) p. Kipikaša – starosta obce predložil doručený návrh zmluvy zo strany VSD, a.s. Košice obsahujúci
cenovú ponuku za odkúpenie 9 m2 od obce pod trafostanicou. Nakoľko cena je primeraná a taktiež
ide o verejný záujem, poslanci návrh zmluvy schválili jednohlasne.
C) p. Kipikaša - starosta obce predložil doručený návrh zmluvy zo strany VSD, a.s. Košice obsahujúci
návrh na zriadenie vecného bremena na časť prístupovej miestnej komunikácie k trafostanici,
z dôvodu obsluhy, servisu a údržby vykonávanej pracovníkmi VSD, a.s. Nakoľko je prístup
k trafostanici priamo z tejto miestnej komunikácie, vedenie obce a poslanci nevidia dôvod na
zriadenie vecného bremena, pretože to zvyšuje riziko obmedzenia prístupu na uvedenú časť
miestnej komunikácie pre ostatných účastníkov, resp. obyvateľov obce. Poslanci návrh zmluvy
neschválili ( 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania).
D) p. Kipikaša - starosta obce informoval prítomných o počte nových žiakov zapísaných v šk. roku
2018/2019 do ZŠ Medzany – 24; do MŠ Medzany boli zapísané 3 nové deti vo veku od 3-5 rokov
v šk. roku 2018/2019. K 30.6.2018 odchádza z terajšieho počtu 43 detí v MŠ Medzany 15 detí do 1.
ročníka ZŠ Medzany, kapacita v terajších priestoroch je 32 detí.
E) Ing. Kijovský – poslanec, informoval prítomných, že pri kontrole čerpania rozpočtu na za 1. Q 2018,
v príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 vznikla položka, ktorá pôvodne nebola rozpočtovaná.
Skonštatoval, že položky v príjmovej časti k 31. 3. 2018 sa plnia pomerne k tomuto dátumu. Na 100
% sú už naplnené niektoré položky, predovšetkým transfery zo štátneho rozpočtu, keďže ide o
jednorazové platby od štátu. Vo časti výdavkov sa väčšina položiek čerpe pomerne k štvrťroku. Z
tých najvýznamnejších a pravidelných položiek vo tejto časti podľa plnenia rozpočtu je najviac
vyčerpaných v kapitole výkonné a zákonodarné orgány energie - plyn na 79,86 %, kapitola
všeobecná pracovná časť, tarifné platy na 123,75 %, v kapitole predprimárne vzdelanie energie plyn
na 107,02 %, v kapitole kapitálový rozpočet, pozemky na 91,39 %. Starosta obce vysvetlil, že VSE,
a.s. pri zúčtovaní spotreby čerpania el. energie za verejné osvetlenie vrátili preplatok vo výške 1700

eur a celkovo už 2. rok znižujeme náklady na verejné osvetlenie. Obec výmenou svietidiel značne
znížila výdavky na spotrebu el. energie. Na to p. Kijovský upozornil, že na najbližšom OZ bude
potrebné tento „dobropis“, resp. príjem do rozpočtu zadeliť do rozpočtovej kapitoly na účelové
čerpanie.
F) p. Kipikaša – starosta obce informoval o zdĺhavom administratívnom procese v bankách a na KÚ
v Prešove pri prevode darovaných pozemkov od súkromných vlastníkov obci Medzany na miestne
komunikácie v novovybudovaných častiach obce. Ide hlavne o pozemky, kde je ťarcha / záložné
právo.
G) p. Kipikaša – starosta obce informoval o znaleckých posudkoch, ktoré obec dala vypracovať na
základe uznesenia č. 9/2018 ( žiadosť 2-och občanov o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce).
Obec mala finančné náklady s ich spracovaním a preto boli tieto náklady premietnutú aj do celkovej
ceny za m2, ktorá bude ponúknutá občanom na odkúpenie. V návrhu zmluvy je potrebné uviesť aj
upozornenie, že vedia o rizikách vyplývajúcich z tesnej blízkosti vodnej plochy a nebudú si
nárokovať od obce/predávajúceho prípadné škody. Navrhovaná je cena 5,10 eur/ 1m2, ktorú 4
poslanci schválili, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.
H) p. Kipikaša – starosta obce informoval prítomných o zmene zákona o verejnom obstarávaní, ktoré
inicioval ZMOS, práve z dôvodu nevýhodnosti a administratívnej náročnosti pre obce
( predražovanie zákazky, nedodržiavanie termínov, obrovský fin. záväzok za kompletné práce,
nevyužívanie miestnych podnikateľských zdrojov a pod.). Upozornil na fakt, že obec Medzany pri
výstavbe MŠ už využívalo možnosť VO „ in House“, čo je obdobný spôsob a RO IROP to obci
neuznalo a zamietlo žiadosť o NFP. Aj na základe tejto informácie ÚVO, bude obec Medzany
opätovne žiadať prehodnotiť stanovisko RO na podanú žiadosť o NFP na Výstavbu novej MŠ.
Informoval aj o pripravovaných výzvach na VO, ktoré budú zverejnené aj na webe a info tabuli pri
Obecnom úrade, na realizáciu elektrikárskych prác, voda, plyn, kúrenie a zateplenie. Uviedol tiež
skoro 50% nárast cien na niektoré materiály, ktoré boli spracované rozpočtárom stavby ešte v roku
2015.
I) p. Kipikaša – starosta obce opäť informoval o potrebe začať uvažovať o pomenovaní niektorých
častí obce Medzany – názvy ulíc, nakoľko začína byť problém s vyhľadávaním domácností
( číslovanie domov bolo doteraz realizované podľa kolaudačného stavebného rozhodnutia a nie podľa
umiestnenia stavby). Tému otvoril ako návrh do diskusie.
J) p. Kipikaša – starosta obce informoval prítomných o stave počtu obyvateľov obce k 31.12.2016:
877 ( ŠÚ SR) a odhadovaný počet cca 1000 obyvateľov k 31.12.2018. Informáciu poskytol v súvislosti
s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať cca 10.11.2018 a s novelizáciou zákona o obecnom
zriadení, podľa § 11 ods.3 „ Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ podľa
počtu obyvateľov obce:
od 41 do 500 obyvateľov je počet poslancov 3 až 5
od 501 do 1000 obyvateľov je 5 až 7
od 1001 do 3000 obyvateľov je 7 až 9, atď.
V súčasnosti má obec nahlásený počet poslancov 5 ( od roku 1998 – zmena uvedeného zákona),
pričom počet obyvateľov v uvedenom čase bol nad 500 obyvateľov. K tejto informácii sa rozvinula
diskusia najprv medzi poslancami, z ktorých väčšina bola za zachovanie doterajšieho počtu
poslaneckých miest v OZ obce Medzany aj pre obdobie 2019 – 2022 ( dôvod – jednoduchšia
komunikácia pri riešení problémov, rýchlejšie stretnutia). Ing. Stromková namietala práve tým, že
pri nižšom počte poslancov je stále problémom stretnúť sa či už na prac. stretnutia alebo na OZ
z dôvodu uznášaniaschopnosti, zapojenia sa aj nových občanov, ktorí sa od roku 2010 prisťahovali
do obce, väčší priestor na viac názorov a rozdelenia medzi seba jednotlivé oblasti, zriadenie
odborných komisií, ktorých činnosti sú špecifické a náročné legislatívne. Následne dal starosta
hlasovať o tomto bode, kde 4 poslanci schválili doterajší počet poslaneckých miest a 1 bol proti.
Tému otvoril ako návrh do diskusie, nakoľko na OÚ Prešov je potrebné, najneskôr pred uplynutím
lehoty 120 kal. dní pred voľbami, nahlásiť počet poslaneckých miest.

K) Ing. Kijovský – poslanec informoval prítomných, že v súlade s platným zákonom, je potrebné
upraviť plat hlavnej kontrolórke obce Medzany, z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v národnom
hospodárstve a je potrebné o tejto úprave hlasovať.
L) ) Ing. Kijovský – poslanec informoval prítomných o novelizácii zákona o ochrane osobných údajov
a požiadal starostu obce, aby zabezpečil splnenie uvádzaných zmien, nakoľko sa zvyšuje sadzba za
ich porušenie. Starosta prítomných ubezpečil, že túto novelu evidujú a spolupracujú s relevantnými
inštitúciami na spracovaní potrebných dokumentov, preškolení zamestnancov/zamestnankýň
a zabezpečení spisov v súlade s touto novelizáciou. Dôjde aj k prísnejšej kontrole zverejňovania
povinných informácií a údajov na web stránke obce.
M) Ing. Kijovský – poslanec sa zaujímal, či už obec obdržala vyjadrenie VVaK k návrhu obce Medzany
na realizáciu vodovodu a stanovenie miesta napojenia ( Župčany, Malý Šariš alebo Šarišské
Michaľany). Starosta obce prítomných informoval, že stanovisko došlo nejednoznačné, bol
vyjadrený súhlas, ale nezadefinované miesto napojenia. Obec bude žiadať doplnenie stanoviska.
Najprijateľnejšie miesto napojenia by bolo od obce župčany, hlavne z dôvodu jednoduchšej
administratívy a rokovania s min. počtom vlastníkov pozemkov, cez ktoré by bolo trasované
vodovodné potrubie.

10. Diskusia
A) Ing. Bučko – požiadal starostu o informáciu ako je to so vstupom na pozemok u distribútorov
energií, nakoľko na susednom pozemku VSD ťahala v zemi elektrické káble bez vedomia
majiteľa pozemku, čo môže byť následne problém pri stavebných prácach, nakoľko vlastník o
nich nemá vedomosť. Taktiež sa zaujímal o pokračovanie príprav obce na Zberný dvor a či obec
nezamýšľa zakúpiť pojazdnú drvičku dreveného odpadu. Taktiež sa vyjadril k počtu poslancov
za obec Medzany v nasledujúcom volebnom období. Tiež sa priklonil k názoru, že by sa mal
zvýšiť počet poslancov min. na 7, aby sa viac angažovali aj novo prisťahovaní občania k riešeniu
miestnych záležitostí.
Odpoveď 1: Bohužiaľ, nakoľko distribútori energií ( VVaK, SPP a VSE) sa stále správajú ako monopolné
inštitúcie, nekomunikujú s malými vlastníkmi pozemkov tak ako káže zákon. Doporučujeme
podať sťažnosť na neoprávnené vstúpenie na súkromný pozemok a požiadať o zaslanie
dokumentácie o uložení trasy el. vedenia, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Odpoveď 2: Obec už má k dispozícii geometrický plán, kde sú zakreslené scelené pozemky obce na
zberný dvor a momentálne začína fáza zápisu do katastra nehnuteľností.
Odpoveď 3: Obec neuvažuje v súčasnosti so zakúpením drvičky, nakoľko je túto možné zakúpiť zo
zdrojov EÚ a ŠR SR, pri podaní žiadosti o NFP na Zriadenie zberného dvora.
Odpoveď 4: Obec Medzany nevylučuje verejnú diskusiu na túto tému, je potrebné aby s iniciatívou
a návrhom prišli samotní občania, resp. poslanci. K tejto téme sa prihlásili do diskusie aj
občania p. Kipikašová a Poloha, ktorí sa vyjadrili za zachovanie doterajšieho počtu poslancov –
5.
B) Ing. Ander – poslanec, predložil návrh na doplnenie Plánu kontrol na II. Polrok 2018 o vykonanie
kontroly preplácania nevyčerpaných dovoleniek od roku 2008 ( 10 rokov spätne).
Odpoveď: Návrh bude zapracovaný do Plánu, ktorý bude schválený uznesením OZ na tejto schôdzi.
C) Ing. Jurko – poslanec, informoval sa o spôsobe kosenia na cintoríne, nakoľko medzi hrobmi nie sú
vykosené plochy.
Odpoveď: Medzi hrobmi obec nekosí, nakoľko občania sa sťažovali, že im boli zničené predmety
umiestnené na hroboch ( svietniky, vázy, sochy a pod.). Cintorín nemá spracovaný nákres
rozmiestnenia hrobov, čo spôsobuje nerovnomernosť priechodu medzi hrobmi. Čiastočne je to
spôsobené aj terénom, ktorý je kopcovitý. Ing. Ander, ako bývalý starosta obce, potvrdil, že
v minulosti taktiež pre sťažnosti občanov na zničené predmety na hroboch nekosili medzi
hrobmi, tam kde to bolo možné.
D) p. Kipikašová – občianka, upozornila na verejný priestor v obci, kde boli vysadené kríky
a stromčeky, ktoré sú zarastené trávou a pravdepodobne aj vyschli.

Odpoveď: Obec preverí miesto a vykosí okolo okrasných drevín plochu tak, aby nedošlo k zničeniu
výsadby, ktorú zrealizovali žiaci ZŠ Medzany v rámci „Dňa zeme“.
E) p. Tabak – občan, vyslovil sklamanie nad tým, že o prerokovávaní tak závažného bodu v programe
OZ – Rôzne, bod 9 písm. J) neboli občania vopred informovaní. Súhlasí s názorom, že ak sa obec
približuje už v roku 2018 k počtu 1000 obyvateľov, v novom volebnom období by už malo byť 7
poslaneckých miest. Sám síce kedysi robil prieskum na facebooku na túto tému a nikto sa mu
nezapojil, ale pripustil, že asi nedostatočne informoval občanov o takomto prieskume. Bol by
za to, aby sa do 7/2018 ešte uskutočnila kampaň v obci, aby sa občania mohli vyjadriť .
Podobný názor mal aj Ing. Bučko.
Odpoveď: Poslanci svojim hlasovaním odsúhlasili počet poslaneckých miest 5, ale pokiaľ vznikne
občianska iniciatíva na prieskum alebo „miestne referendum“ a výsledky budú známe, bude sa
zaoberať aj možnosťou zvolania mimoriadneho OZ s týmto jediným bodom.
F) Ing. Stromková – poslankyňa, poprosila vedenie obce o opravu 2-och panelov na miestnej
panelovej komunikácii pri plynovej stanici. Sú prasknuté a ohrozená je jej prejazdnosť.
G) p. Vaňo – poslanec, taktiež upozornil na miesto, kde sa nachádza poškodený panel na miestnej
komunikácii a komplikuje jej prejazdnosť.

11. Schválenie uznesení
Návrhy uznesení predniesol poslanec OZ, Ing. Peter Kijovský. Hlasovanie prebehlo naraz u tých
bodov, kde hlasovanie neprebehlo hneď pri ich prerokovávaní.

A. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková
určenie overovateľa zápisnice: Ing. Radko Ander, p. Anton Vaňo
určenie návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský a Ing. Slávko Jurko
kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2017
7. Správu č.6 / 2017 z kontroly inventarizácie majetku účtu 031 Pozemky vrátane návrhov
opatrení

B. schvaľuje
1. Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany
2. Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2018 s doplnením
3. Záverečný účet obce Medzany za rok 2017 bez výhrad
4. Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce Medzany za rok 2017 audítorom
5. Kúpnu zmluvu medzi obcou Medzany a VSD a.s., týkajúcu sa LV 518, KNC 1797/5, 9 m2, za
cenu 160,00 eur, s osobitným zreteľom.
6. Odpredaj pozemkov občanom – žiadateľom vo výške 5,10 eur/1 m2, p.č. 1820/6, 1820/5 – GP
262/2017 zo dňa 2.5.2017.
7. Úpravu platu hlavnej kontrolórke od 1.1.2018 v súlade s prísl. zákonom.
8. Počet poslancov pre Obec Medzany 5 - pre nasledujúce volebné obdobie.

C. neschvaľuje
1. Zmluvu medzi obcou Medzany a VSD a.s. o zriadení vecného bremena na miestnu
komunikáciu s prístupom k trafostanici.

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

Medzany, 11.05.2018

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. 14/2018
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
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
A7. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2017
A8. správu č.6 / 2017 z kontroly inventarizácie majetku účtu 031 Pozemky vrátane návrhov opatrení

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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 15/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B1.

Program 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 16/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B2.

Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2018 s doplnením

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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 17/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B3.

Záverečný účet obce Medzany za rok 2017 bez výhrad

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, 11.05.2018
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 18/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B4.

Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce Medzany za rok 2017 audítorom

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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 19/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B5.
Kúpnu zmluvu medzi obcou Medzany a VSD a.s., týkajúcu sa LV 518, KNC 1797/5, 9 m2,
za cenu 160,00 eur, s osobitným zreteľom.

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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 20/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B6.
Odpredaj pozemkov občanom – žiadateľom vo výške 5,10 eur/1 m2, p.č. 1820/6, 1820/5
– GP 262/2017 zo dňa 2.5.2017.

Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta
Stromková, Ing. Radko Ander,
Anton Vaňo

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

1

Anton Vaňo

Neprítomní:

0

---------------

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 21/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B7.

Úpravu platu hlavnej kontrolórke od 1.1.2018 v súlade s prísl. zákonom.

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, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 22/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B8.

Počet poslancov pre Obec Medzany 5 - pre nasledujúce volebné obdobie.

Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter
Kijovský, Ing. Radko Ander, Anton
Vaňo

Proti:

1

Ing. Iveta Stromková

Zdržal sa:

0

---------------

Neprítomní:

0

---------------

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 23/2018
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 11.05.2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
C. N e s c h v a ľ u j e
C1.
Zmluvu medzi obcou Medzany a VSD a.s. o zriadení vecného bremena na miestnu
komunikáciu s prístupom k trafostanici.

Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Radko Ander, Ing. Slávko
Jurko, Ing. Peter Kijovský, Ing.
Iveta Stromková,

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

1

Ing. Slávko Jurko

Neprítomní:

0

---------------

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 11.05.2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

.......................................

p. Anton Vaňo

.......................................

