ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 2. 8. 2018 od 17:30 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

p. Jozef Kipikaša
Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter Kijovský, p. Anton Vaňo,

N e p r í t o m n í:
P r o g r a m:

Ing. Iveta Stromková, Ing. Mária Gališinová – kontrolórka obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Voľba navrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce
Schválenie dodatku k VZN č. 1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na
činnosť ŠKD a stravovanie v zariadeniach školského stravovania
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesení
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Kipikaša, otvoril 3. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, na ktorom privítal
všetkých prítomných, zasadnutie bolo verejné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Na
návrh poslancov sa schválil iba bod č. 1, bod č. 2 a bod č. 3 programu. Prítomní poslanci jednohlasne
schválili upravený program.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta obce poslanca Ing. Petra Kijovského. Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí poslanci: Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko. Návrh bol jednohlasne schválený.

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

4. Dôvod úpravy programu OZ prečítal Ing. Radko Ander. Plné znenie tohto vyhlásenia je
súčasťou zápisnice:

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 2.8.2018 na Obecnom
úrade v Medzanoch

Vyhlásenie
My tu prítomní poslanci obecného zastupiteľstva spoločne predkladáme nasledujúce vyhlásenie:
Hlavným dôvodom tohto vyhlásenia je nerešpektovanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva
starostom obce Jozefom Kipikašom v posledných dňoch a mesiacoch. Ide predovšetkým o spoločne
rozhodnutia pri vyšších výdavkoch obce, ktorých postup realizácie bol vopred ináč schválený ako ich
následne starosta zrealizoval. Netvrdíme, že sme o týchto investíciách nevedeli, ale ich spôsob
realizácie bol odlišný od našich spoločných rozhodnutí. Zmeny realizácie uskutočnil starosta sám bez
nášho vedomia a o výsledku sme sa dozvedeli, až keď boli tieto zmeny uskutočnené a zaplatené.
Stalo sa tak napríklad pri rozširovaní obecného rozhlasu, podania projektov na výstavbu
multifunkčného ihriska, pri obstarávaní prác a materiálov pri výstavbe materskej školy atď.
Jedným z dôkazov o neprofesionalite starostu obce je, keď sa po vyše dvojhodinovom rokovaní spolu
so starostom sme zrušili výzvu na obstarávanie prác a materiálu elektroinštalácie pre nekompletnosť
ponúk a tiež odmietnutie výzvy na nákup izolačnej vaty pri výstavbe materskej školy z dôvodu, že
nebola pred vyvesením spoločne schválená a správne zadaná. Dohodli sme sa, že preto dôjde
k vypísaniu novej výzvy. K vypísaniu už nedošlo, ale starosta priamo pristúpil k spomínaným prácam.
O tejto zmene sme sa ani nedozvedeli od starostu, ale priamo od občanov. V obstaraní izoláčnej vaty
starosta pokračoval aj na základe nášho jednohlasného nesúhlasu aj s tvrdením, že aj napriek nášmu
nesúhlasu bude vata zakúpená. Išlo o čiastku vyše 10.000,- €. Neodporúčali sme mu to a oboznámili
ho s tým, že ak tak vykoná, občania budú informovaní.
My tu prítomní poslanci sme si vedomí a súhlasíme že sú potrebné obstarávania stavebných prác
a zakúpenie materiálu pre výstavbu materskej školy, avšak starostom obce v týchto prípadoch neboli
dodržané spoločné rozhodnutia, proti ktorým vtedy ani on sám nenamietal. Spočiatku bol starosta
upozorňovaný ústne, potom sme tieto odporúčania museli zakomponovať do zápisníc zasadnutí
zastupiteľstva (viď zápisnice z rokov 2017 a 2018, predovšetkým zápisnica z 29.12.2017 bod 4). Tieto
zápisnice boli následne podpísané starostom obce.
Toto vyhlásenie neslúži na to, aby sme blokovali aktivity našej obce a už vôbec nie s akoukoľvek
predvolebnou kampaňou. Je v našom záujme aby obec bola riadená spoločne a kolektívne, že
občania sa spolupodieľajú na riadení a predovšetkým rozhodovaní obce cez svojich zvolených
zástupcov – poslancov. Nerešpektovaním poslancov obecného zastupiteľstva starosta obce dáva
najavo nezáujem rešpektovať záujmy občanov. Pre tu prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
je momentálne obtiažná spolupráca a nadlomená dôvera, pretože starosta obce zastáva funkciu z
neprofesionálneho prístupu k nám poslancom ako aj z nedostatočných poznatkov o jej náplni.

Trváme na tom, aby toto vyhlásenie bolo súčasťou dnešnej zápisnice a zverejnené na internetovej
stránke obce. Náhradný termín tejto schôdzi navrhujeme na 13.8.2018 a zároveň dnes opúšťame
rokovaciu miestnosť.

Schválené uznesenia
A. berie na vedomie
1. určenie zapisovateľa: Ing. Peter Kijovský
2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko
3. určenie návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský a Anton Vaňo

B. schvaľuje
1. Upravený program 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany

Medzany, 2. 8. 2018

Zapísal: Ing. Peter Kijovský ..........................................

Overovatelia zápisnice:

...........................................
Ing. Radko Ander

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 24/2018
Z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 2. 8. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
A. B e r i e n a v e d o m i e
A1. určenie zapisovateľa: Ing. Peter Kijovský
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko
A3. členov návrhovej komisie Ing. Peter Kijovský, Anton Vaňo

B. S c h v a ľ u j e
B1.

Upravený program 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

1

Ing. Iveta Stromková

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 2. 8. 2018

Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Ing. Slávko Jurko

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

