ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 28.2.2019 od 17:30 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Jozef Kipikaša
Poslanci OZ:
Ing. Radko Ander, Ing. Peter Kijovský, Marcela Kipikašová,
p. Anto Vaňo, Ing. Slávko Jurko PhD.
Kontrolórka obce:
Ing. Mária Gališinová

P r o g r a m:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Stav fin. prostriedkov na účtoch obce
Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok 2018, správa o kontrolnej
činnosti za rok 2018
7. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
8. Schválenie rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
9. Schválenie VZN č.1/2019 o termíne zápisud etí do materskej školy
10. Schválenie VZN č.2/2019 o termíne zápisu detí do základnej školy
11. Schválenie dodatku č.5 VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ,
načinnosť ŠKD a nastravovanie v zariadeniachškolskéhostravovania
12. Schválenie VZN č.3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 (ŠKD, ŠJ, CVČ)
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Jozef Kipikaša, otvoril 1. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2019. Privítal
všetkých prítomných a otvoril verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Na návarh sa bod 12 presunul pred bod 8. Po úprave
prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta obce poslanca Ing. Radka Andera. Za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí poslanci: Ing. Slávko Jurko PhD. a Anton Vaňo. Návrh bol jednohlasne
schválený.

3. Voľba návrhovej komisie
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Kijovský a Marcela Kipikašová. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných o stave plnenia uznesení. Starosta predložil správu o
zasadnutí z pracovného rokovania s VVS a.s. zo dňa 29.1.2019, konaného vo VVS a.s.Košice
Termín na výberové konanie projektanta a dodávateľa vodovodného pripojenia bude stanovený
nanasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.Uznesenia 48/2018 a 59/2018 sa plnia
priebežne
5. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce
Starosta obce prítomných oboznámil so stavom finančných prostriedkov na účtoch obce.

6. Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok 2018, správa o kontrolnej
činnosti za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za rok
2018 a správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
7. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu narok 2019
Hlavná kontrolórka obce prečítala jej stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtu
odporúčila schváliť obecným zastupiteľstvom.

8. Schválenie VZN č.3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 (ŠKD, ŠJ, CVČ)
Starosta obce predložil navrh tohto VZN. Pripomienky boli k tomuto návrhu, aby sa zachovali
odmeny pracovníkom tak, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Dohodlo sa tieto odmeny sa
odsúhlasia na najbližšom zastupiteľstve.

9. Schválenie rozpočtu narok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
Návrh rozpočtu sa predložil tak ako bol zverejnený. Bola predložená pripomienka, aby sa
v kapitole rekreačné a športové služby navýšila suma +500 €, tak ako to bolo v roku 2018,
pretože sa rozšíril okruh súťaži telovýchovnej jednoty. Dohodlo sa, že toto navýšenie sa

odsúhlasí na najbližšom zastupiteľstve. Tiež sa navrhlo, aby sa v rozpočte v pracovnej časti
plánovalo aj s ďaľšou pracovnou silou na obecnom úrade. Ďalej sa diskusia venovala
predovšetkým kapitálovým výdajom predovšetkým dokončeniu výstavby MŠ. Navrhlo sa, aby na
najbližšom zastupiteľstve presne špecifikovali výdavky na výstavbu, ktoré boli stanovené v
rozpočte v celkovej výške 100 000,- €. Diskutovalo sa, či je už tento rok potrebné oplotenie
pozemkov v areáli ošipárne na plánovaný zberný dvor (návrh bol, aby sa to odložilo na rok, kedy
dôjde aj k jeho výstavbe). Ďalej sa navrhovalo, či by nebolo efektívnejšie realizovať generálnu
opravu autobusu ako nákup ďalšieho.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za schválenie rozpočtu na rok 2019. Z prítomných poslancov
boli 4 za schválenie, proti schváleniu bol Ing. Slávko Jurko PhD.
Ing. Peter Kijovský navrhol, aby sa na obecných zastupiteľstvách bod stav finančných
prostriedkov zamenil za bod úprava rozpočtu, aby sa mohlo efektívnejšie a priebežne reagovať
ma úpravy, ktoré vzniknú počas roka a pri čerpaní výdavkov postupovať tak, aby na úhrady boli
v rozpočte obce vyčlenené peniaze na jednotlivých podpoložkách pred uskutočnením výdavku,
čo navrhovala aj hlavná kontrolórka v svojich opatreniach.
10. Schválenie VZN č.1/2019 o termíne zápisu detí do materskej školy
Obecné zastúpiteľstvo schválilo termín zápisu detí do MŠ a to od 1.5. – 31.5.2019
11. Schválenie VZN č.2/2019 o termíne zápisu detí do základnej školy
Obecné zastúpiteľstvo schválilo termín zápisu detí do ZŠ na 9.4.2019
12. Schválenie dodatku č.5 VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na
činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania
Obecné zastúpiteľstvo schválilo dodatok č.5 VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt
dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v
nasledujúcom znení:
poplatok za pobyt v ŠKD: 5eur/mesiac
poplatok za pobyt v MŠ: 10eur/mesiac
Tieto zvýšené poplatky sa použijú na účely a pre potreby daného zariadenia.

13. Rôzne
- starosta informoval o technickom stave obecného autobusu Karosa 934, kedže autobus
nepriešiel pravidelnou kontrolov STK a je potrebná investícia do opráv.
Ing. Radko Ander požiadal o výčíslenie investičných nákladov na opravy počas rokov 20152018. Starosta obce bol vyzvaný na návštevu odborného servisu so žiadosťou o cenovú ponuku
na potrebné opravy.
- starosta informoval o ponuky nájmu na prevádzku potravín v priestoroch obecného úradu. Bola
vypísaná výzva na prenájom tých priestorov – nebola predložená žiadna ponuka

- Marcela Kipikašová požiadala starostu obce o plynového pripojenia novej budovy MŠ pri ZŠ.
Dočasné pripojenie bude takto využivané len do 20.4.2019. Od tohto termínu je starosta povinný
zabezpečiť permanentné pripojenie podľa projektovej dokumentácie.
Ing. Peter Kijovský navrhol zriadenie komisii:
- Komisiu ekonomickú, výstavby a komisiu pre vyhodnocovanie verejných súťaži
- Komisiu kultúrnu, športu, školská a sociálna
Určenie rokovacieho poriadku, náplň práce komisií, voľbu členov a zásad odmeňovania.

14. Diskusia
V tomto bode starosta a poslanci odpovedali na otázky prítomných občanov na zastupiteľstve.
15. Návrh uznesení
Boli predložené tieto návrhy na uznesenie:
A.
•
•
•
•
•
•
•

berie na vedomie:
určenie zapisovateľa: Ing. Radko Ander
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD. a Anton Vaňo
určenie členov návrhovej komisie: Marcela Kipikašová, Ing. Peter Kijovský
kontrolu plnenia uznesení, bod 48/2018 a bod 59/2018 sa plnia priebežne
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
správu z kontroly čerpania výdavkov za I. polrok 2018
správu kontroly účtovných dokladov s dôrazom na dodržiavanie vybraných ustanovení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Medzany na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 - 2021

B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva, bod 12 sa presunul pred bod 8
všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o termíne zápisu detí do materskej školy
všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o termíne zápisu detí do základnej školy
všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 (ŠKD, ŠJ, CVČ)
dodatku č.5 VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť
ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania
rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
uskutočňovať rozpočtové opatrenie na každom obecnom zastupiteľstve, na najbližšie
pripraviť úpravu rozpočtu v položkách školská jedáleň a telovýchovná jednota, tak ako to
bolo dohodnuté
pristavenie autobusu do autorizovaného servisu so žiadosťou o cenovú ponuku na
potrebné opravy
zriadenie komisii:
Komisiu ekonomickú, výstavby a komisiu pre vyhodnocovanie verejných súťaži

-

Komisiu kultúrnu, športu, školská a sociálna

• Určenie rokovacieho poriadku, náplň práce komisií, voľbu členov
• Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zástupcu starostu v obci Medzany
Takto navrhnuté uznesenia boli jednohlasne schválené a prijaté všetkými prítomnými poslancami
: 5/0/0.
Ing. Radko Ander, Ing.Peter Kijovský, Marcela Kipikašová, Anton Vaňo, Ing. Slávko Jurko,
PhD, s výnimkou pri schvaľovaní rozpočtu bol Ing. Slávko Jurko, PhD. Proti.
16. Záver
Starosta obce, p. Kipikaša, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil
za ukončené.
Medzany, 28.2.2019

Zapísal: Ing. Radko Ander ..........................................

Overovatelia zápisnice:

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

........................................
Anton Vaňo

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 1/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
A. B e r i e n a v e d o m i e
A1 určenie zapisovateľa: Ing. Radko Ander
A2 určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD. a Anton Vaňo
A3 určenie členov návrhovej komisie: Marcela Kipikašová, Ing. Peter Kijovský
A4 kontrolu plnenia uznesení, bod 48/2018 a bod 59/2018 sa plnia priebežne
A5 správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
A6 správu z kontroly čerpania výdavkov za I. polrok 2018
A7 správu kontroly účtovných dokladov s dôrazom na dodržiavanie vybraných
ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
A8 stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Medzany na rok 2019
s výhľadom na roky 2020 - 2021

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 2/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B1.

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany, bod 12 sa
presunul pred bod 8

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 3/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B2.

všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o termíne zápisu detí do materskej školy

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 4/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B3.

všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019 o termíne zápisu detí do základnej školy

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 5/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B4. všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019 (ŠKD, ŠJ, CVČ)

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 6/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B5. dodatku č.5 VZN č.1/2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a
na stravovanie v zariadeniach školského stravovania

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 7/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B6.

rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD.,

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

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

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 8/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B7.
uskutočňovať rozpočtové opatrenie na každom obecnom zastupiteľstve, na najbližšie
pripraviť úpravu rozpočtu v položkách školská jedáleň a telovýchovná jednota, tak ako to bolo
dohodnuté

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 9/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e

B8. pristavenie autobusu do autorizovaného servisu so žiadosťou o cenovú ponuku na potrebné
opravy

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 10/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B9.

zriadenie komisie ekonomickej, výstavby a komisie pre vyhodnocovanie verejných súťaži
zriadenie komisie kultúrnej, športu, školskej a sociálnu
Určuje rokovací poriadok a náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva Medzany
Volí:
1. Do komisie ekonomickej, výstavby a komisie pre vyhodnocovanie verejných súťaži
Predseda komisie: Emília Vaľková
Ďalší členovia komisie: Ing. Slávko Jurko PhD., Ing. Radko Ander, Mgr. Ján Hribľan, Ján
Novotný, RNDr. Leonard Bučko

2. Do komisie kultúrnej, športu, školskej a sociálnej
Predseda komisie:Mária Miklušová
Ďalší členovia komisie: Anton Vaňo, Marcela Kipikašová, Mgr. Mária Kijovská, Eduard
Mathia

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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 11/2019
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 28. 02. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. S c h v a ľ u j e
B10.

zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zástupcu starostu v obci 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, 28. 02. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Anton Vaňo

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

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

