ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 06.12. 2018 od 17:30 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Hostia:

Jozef Kipikaša
Ing. Radko Ander, , Ing. Slávko Jurko PhD., Ing. Peter Kijovský , p.Marcela
Kipikašová, Ing. Iveta Stromková, p. Anton Vaňo,
Mário Kipikaša, predseda volebnej komisie

N e p r í t o m n í:
Kontrolórka obce:

Ing. Mária Gališinová

P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia, hymna
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Medzany – predkladá predseda
miestnej volebnej komisie
4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa §
12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10. Určenie platu starostu obce
11. Vystúpenie hostí
12. Návrh uznesení
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Jozef Kipikaša, otvoril 8. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, ktoré bolo zvolané
ako slávnostné a ustanovujúce po komunálnych voľbách. Privítal všetkých prítomných a otvoril verejné
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia od bodu 1 až po
bod 6. Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania. Hymna SR.

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. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Medzany
Starosta obce, p. Kipikaša požiadal prítomného predsedu volebnej komisie, p. Mária Kipikašu, aby
odprezentoval výsledky volieb. Výsledky sú právoplatné a boli zverejnené 12.11.2018 na web stránke
obce. Zo 644 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 442, čo je 68,63%. Za starostu kandidovali dvaja
kandidáti, bolo vydaných 432 platných volebných lístkov a za starostu bol opätovne zvolený p. Jozef
Kipikaša s počtom 232 odovzdaných platných hlasov.
Za poslancov do OZ kandidovalo 10
občanov/kandidátov, volilo sa 5 poslancov. Zvolení boli títo poslanci:
Ing. Radko Ander s počtom 315 platných hlasov; Ing. Peter Kijovský s počtom 291 platných hlasov; p.
Marcela Kipikašová s počtom 216 platných hlasov; p. Anton Vaňo s počtom 212 platných hlasov a Ing.
Slávko Jurko, PhD. s počtom 192 platných hlasov. Skonštatoval pokojný priebeh volieb v obci a výsledky
volieb za platné.

4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia
Predseda volebnej komisie, p. Mário Kipikaša, vyzval zvoleného starostu obce Medzany, p. Jozefa
Kipikašu, k prečítaniu sľubu a opätovnému prevzatiu funkcie na volebné obdobie 2018 -2022. P. Kipikaša
zložil predpísaný sľub, prevzatie funkcie potvrdil podpisom a prevzal osvedčenie o zvolení.

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Predseda volebnej komisie, p. Mário Kipikaša, následne vyzval každého novozvoleného poslanca
a poslankyňu k prečítaniu sľubu, potvrdenie o prijatí funkcie podpisom a prevzatí osvedčenia. Všetci
zvolení poslanci a poslankyňa funkciu prijali.

6. Vystúpenie starostu obce
Novozvolený starosta, p. Jozef Kipikaša, poďakoval občanom obce Medzany za opätovne zvolenie
a prejavenú dôveru a zverejnil dve zásadné priority, týkajúce sa nasledujúceho volebného obdobia,
s dôrazom na zvýšenie kvality života občanov žijúcich v obci:
- Spustenie novopostavenej materskej školy s kap. Cca 80-100 detí do prevádzky od 1.9.2019,
- Vybudovanie vodovodu a kanalizácie v novopostavených častiach obce, s novými rodinnými
domami a mladými rodinami.
Okrem toho sa bude snažiť aj naďalej podporovať aktivity občanov zlepšujúce spoločenský a komunitný
život v obci.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce, p. Kipikaša, prečítal návrh programu OZ od bodu 7 až po bod 16 s tým, že ak má niekto
z prítomných návrh na doplnenie, nech sa prihlási, ak nie, dal hlasovať o tomto návrhu. Pretože nikto
nepredložil pozmeňujúci návrh, prednesený program bol jednohlasne schválený. a od uvedeného
okamžiku prevzal vedenie OZ novozvolený starosta obce, p. Jozef Kipikaša.

8.Voľba overovateľov zápisnice a voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Slávko Jurko, PhD. a p. Anton Vaňo.
Za členov návrhovej komisie boli nominovaní poslanci: Ing. Peter Kijovský a Ing. Radko Ander. Obidva
návrhy boli jednohlasne schválené novým OZ.

9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Starosta obce, p. Kipikaša, oznámil prítomným, že za svojho zástupcu si vybral Ing. Petra Kijovského,.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ďalej poveril
Ing. Radka Andera, ktorý je oprávnený v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípade
neprítomnosti starostu obce a aj zástupcu starostu. Menovacie dekréty a písomne poverenie odovzdá
najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu uznesenia zo zasadnutia OZ.

10. Určenie platu starostu obce
Poslanec OZ, Ing. Kijovský, predniesol dôvodovú správu k tomuto bodu, a to v súlade s §3 ods.1 zákona
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom plat starostu (súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok 2017
a násobku podľa § 4 ods.1, plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor / 954,00 eur a násobku 1,83
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. od 7.12.2018), mesačne vo výške 1 746,00 eur /brutto.

11. Vystúpenie hostí
Ako prvá sa prihlásila s vystúpením Ing. Stromková a poďakovala občanom, p. starostovi a kolegom,
poslancom za spoluprácu počas predchádzajúceho volebného obdobia. Bola to pre ňu dobrá skúsenosť
zoznámiť sa ako s občanmi obce, tak aj s prácou v samospráve. Nie všetky veci, ktoré mala naplánované
sa podarilo splniť, ale verí, že staronoví poslanci a aj staronový starosta budú pokračovať v začatých
aktivitách. Z obce a verejného života neodchádza a bude sa snažiť aj naďalej ako aktívna občianka tejto
obci pomáhať a spolupracovať s vedením obce.
Ďalší v poradí vystúpil Ing. Kijovský, ktorý poďakoval občanom za prejavenú dôveru v týchto voľbách
a prezentoval ochotu spolupracovať, dôverovať a komunikovať s vedením obce pri rešpektovaní práv
a povinnosti, ktoré vyplývajú z konkrétnych funkcií; pokračovať v práci pri plnení nových výziev a riešení
problémov v súvislosti s rozvojom obce Medzany a zvýšiť záujem občanov o aktívne zapájanie sa do
fungovania obce aj prostredníctvom komisií pri OcÚ Medzany.
Nakoľko sa po týchto vystúpeniach už nikto neprihlásil a tak isto ani z prítomných občanov sa nikto
neprihlásil do diskusie, starosta tento bod ukončil.

12. Návrh uznesení
Člen návrhovej komisie, Ing. Kijovský prečítal návrh uznesení a tiež návrh, aby sa o uzneseniach
hlasovalo „on block“:
A. berie na vedomie:
•
•
•
•
•

určenie zapisovateľky: Ing. Iveta Stromková,
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Jurko PhD. ,p. Vaňo
určenie členov návrhovej komisie: Ing. Kijovský, Ing. Ander
výsledky komunálnych volieb v obci Medzany, a to výsledky voľby starostu obce Jozefa Kipikašu
a výsledky volieb poslancov do OZ Ing. Ander, Ing. Jurko PhD., Ing. Kijovský, p. Kipikašová, p.
Vaňo
vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje:
•
•

že novozvolený starosta obce Medzany , p. Kipikaša, zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
že zvolení poslanci OZ obce Medzany zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva : Ing. Ander, Ing. Jurko PhD., Ing. Kijovský, p. Kipikašová, p. Vaňo

C. schvaľuje:
•
•

program ustanovujúceho zasadnutia
návrh starostu obce na menovanie svojho zástupcu Ing. Petra Kijovského a do 30 kalendárnych
dní mu doručí písomne poverenie, v ktorom bude určený rozsah zastupovania

D. poveruje:
poslanca Ing. Radka Andera zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
E. Určuje:
• v súlade so zákonom NR SR č. 523/1994 Z.z. v platnom znení plat starostu vo výške 1746,00 eur
mesačne/brutto
Takto navrhnuté uznesenia boli jednohlasne schválené a prijaté všetkými poslancami : 5/0/0.
Ing. Ander, Ing. Jurko PhD., Ing. Kijovský, Ing. Kipikašová, p. Vaňo

13. Záver
Starosta obce, p. Kipikaša, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za
ukončené.
Medzany, 6.12.2018

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. 49/2018
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 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. Peter Kijovský
A4. výsledky komunálnych volieb v obci Medzany, a to výsledky volieb starostu obce Jozefa
Kipikašu a výsledky volieb poslancov do OZ Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko PhD.,
Ing. Peter Kijovský, p. Marcela Kipikašová, p. Anton Vaňo
A5. vystúpenie novozvoleného starostu

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD.,
Ing.
Radko Ander, p. Anton Vaňo ,
Marcela Kipikašová, Ing. Peter
Kijovský, Ing. Iveta Stromková *
len k bodu A1 A2,A4, A5

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12. 2018
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 50/2018
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. K o n š t a t u j e
B1. že novozvolený starosta obce Medzany , p. Jozef Kipikaša, zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
B2. že novozvolení poslanci OZ obce Medzany zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Ing. Radko Ander, Ing. Slávko Jurko PhD., Ing. Peter Kijovský,
p. Marcela Kipikašová, p. Anton Vaňo

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD.,
Ing.
Radko Ander, p. Anton Vaňo ,
Marcela Kipikašová, Ing. Peter
Kijovský

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12.2018

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 51/2018
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
C. S c h v a ľ u j e
C1.

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD.,
Ing.
Radko Ander, p. Anton Vaňo ,
Marcela Kipikašová, Ing. Peter
Kijovský

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12. 2018

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 52/2018
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
C. S c h v a ľ u j e
C2.
návrh starostu obce na menovanie svojho zástupcu Ing. Petra Kijovského. Do 30 kalendárnych dní
mu starosta obce doručí písomne poverenie, v ktorom bude určený rozsah zastupovania.

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD.,
Ing.
Radko Ander, p. Anton Vaňo ,
Marcela Kipikašová, Ing. Peter
Kijovský

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12. 2018

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 53/2018
Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
D. P o v e r u j e
D1. poslanca Ing. Radka Andera zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD., p. Anton
Vaňo , Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander, Ing. Peter Kijovský

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12.2018

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 54/2018
Z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 06.12. 2018
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
E. U r č u j e
E1. OZ v Medzanoch určuje v súlade so zákonom NR SR č. 523/1994 Z.z. v platnom znení plat
starostu vo výške 1746,00 eur mesačne/brutto

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Slávko Jurko, PhD., p. Anton
Vaňo , Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander, Ing. Peter Kijovský

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 06.12.2018

Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

p. Anton Vaňo

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

