ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 1.5.2019 od 18:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Kontrolórka obce:

Jozef Kipikaša
Ing. Radko Ander, Ing. Peter Kijovský, Marcela Kipikašová,
Mgr. Andrea Jusková, Ing. Slávko Jurko PhD.
Ing. Mária Gališinová - neprítomná

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh na úpravu rozpočtu- rozpočtové opatrenie č. 01.
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesení.
Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Jozef Kipikaša, otvoril III. zasadnutie OZ v Medzanoch za účasti verejnosti. .
Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. Program poslanci jednohlasne
schválili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta obce poslankyňu Mgr. Andreu Juskovú. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Slávko Jurko PhD a pani Marcela Kipikašová.
Návrh bol jednohlasne schválený.

3. Voľba návrhovej komisie
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Kijovský a Ing. Radko Ander. Návrh bol
jednohlasne schválený.

4. Návrh na úpravu rozpočtu- rozpočtové opatrenie č. 01
Úprava bežných príjmov, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.
Starosta obce informoval prítomných o návrhu na úpravu rozpočtu a návrh vysvetlil a informoval
prítomných so stavom finančných prostriedkov, ktoré má obec na svojom účte.
Ing. Kijovský , poslanec OZ, sa vyjadril k zmene rozpočtu. Zdôraznil, že z uznesenia zo dňa 28.2.
2019 vyplýva, že na každom zastupiteľstve sa bude priebežne robiť rozpočtové opatrenie, aby bol
rozpočet prispôsobený realite. Povedal starostovi obce, že poslanci mali pripomienky k tomu, že
na najbližšom zastupiteľstve sa urobia úpravy k žiackemu futbalu a k odmenám pracovníkov ŠJ.
K tomu sa vyjadril starosta obce , ktorý povedal, že v prvom polroku boli mzdy pracovníkov ŠJ
navýšene o 1900 eur. Starosta nemá námietky k návrhom úpravy +3000 eur pre odmeny
pracovníkov ŠJ a 500 eur pre TJ Požiarnik.
Starosta navrhuje urobiť zmenu položkách kódy 41 a 46- výstavba vodovodu a výstavba novej
MŠ. Starosta žiada, aby sa zbytočným zdržiavaním a blokovaním finančných prostriedkov z
rezervného fondu určených na výstavbu Materskej školy presunuli na výstavbu vodovodu, aby sa
nebrzdili práce na výstavbe MŠ. Ide iba o presun položiek. K výstavbe vodovodu sa vyjadruje 19
organizácií. Územné rozhodnutie k výstavbe vodovodu a následné stavebné povolenie bude môcť
byť vydané – plán je na 8/2019. Momentálne sa čaká na vyjadrenie ešte 7 organizácií.
Následne starosta oboznámil s plánovanými výdavkami na ďalšie práce na MŠ. /styrodur na
základy,lepenky, potery, podlahy, svietidlá, vymaľovanie priestorov, dlažba, parapety obklady do
WC, umývadlá, ponorku, čističku, úpravy terénu, schody, zábradlia, / predniesol ponuky od firiem
na drevené podlahy a potery.
Pán Eliáš sa vyjadril k sume za meter štvorcový podláh do MŠ, navrhol koberce, k čomu sa
vyjadrila poslankyňa Jusková, že koberce lepené na potery sú do MŠ maximálne nepraktické.
Do MŠ sa plánuje drevená podlaha- parkety alebo dlážkovica- ponuky sú od firmy
Heliotronik a firmy Dreval. Čaká sa na ďalšie ponuky.
K výstavbe MŠ Ing . Kijovský žiada vyčísliť sumu za jednotlivé práce.
Starosta dodáva: rozpočet v roku 2016 na výstavbu MŠ a Školských dielní bol vypočítaný
rozpočtárkou p. Berkovou v projekte a krycieho listu takýto: výstavba MŠ- 449 588 eur plus DPH
89 917 eur. Výstavba školských dielní a spojovacej chodby 132 647 eur plus DPH 26 529 eur.
Spolu : 698 681 eur. Do 1.5.2019 na výstavbu bolo použitých 428 209 Eur. Na dokončenie
výstavby je možné podľa rozpočtu použiť ešte sumu 270 472 Eur. Starosta verí, že sa ešte ušetrí
pri výbere dodávateľov.
5. Rôzne
Poslankyňa p. Kipikašová informovala na žiadosť poslancov ohľadom školského autobusu.
Oprava školského autobusu bola vyčíslená odhadom v servise na 12000 eur. Táto suma je len
orientačná, keďže sa nedá predpokladať, čo by ešte mohlo navýšiť skutočnú sumu opravy/ zadné
výstuže na autobuse a iné nedostatky/. Starosta obce informoval prítomných s kúpou nového
obecného autobusu, ktorého kúpna cena bola 3000 eur. Z finančných prostriedkov obce, ktoré boli
vyčlenené na kúpu autobusu bolo ušetrených 5000 eur. Poslanec Ing. Ander poukázal na to, že je

potrebné autobus servisovať priebežne. Dlhodobo nefungujú zadné dvere. Povedal, že na autobuse
nebola robená údržba priebežne, čo starosta obce vyvrátil tvrdeniami, že autobus opravuje
bezplatne pravidelne pán Broda. Starosta nefungujúce zadné dvere považuje za správne, že sú
zablokované , nakoľko sa tým zabráni možnosti zasahovať deťom do otvárania dverí, čo sa už
bohužiaľ v minulosti párkrát stalo .
Poslanec Ing. Kijovský sa starostu obce opýtal, či novo zakúpený autobus je už prepísaný
a či je už majetkom obce, na čo starosta odpovedal kladne. Ako ďalej s prevádzkou pôvodného
autobusu sa rozhodne na budúcom zastupiteľstve. Ing. Stromková požiadala, že chce pracovať
v komisii kultúrnej, športovej a sociálnej. Hovorila aj o podaní žiadosti obecným úradom
o opatrovateľku. Starosta obce prítomných informoval, že naša obec bola úspešná pri podaní
žiadosti o NFP pre operačný program Ľudské zdroje s výškou nenávratného príspevku 14 820 EUR
od 1.6.2019 v trvaní 26 mesiacov. Od uvedeného dátumu obec prijme 1 zamestnanca na
vykonávanie opatrovateľskej služby.
Taktiež sa navrhovalo navýšenie platu hlavnej kontrolórky obce, z dôvodu nárastu
priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Starosta obce prítomných informoval o návrhu Coop Jednota Prešov ktorá má záujem od
obce odkúpiť budovu predajne potravín. Žiadosť k dnešnému dňu nebola doručená.
Občania položili starostovi obce otázku a žiadali informácie ohľadom výstavby vodovodu,
keďže mnohí občania majú vážny problém s nedostatkom vody v studniach, taktiež, že voda
mnohých studní je závadná a obsahuje mnoho dusičnanov. Starosta vyčíslil orientačnú cenu
výstavby vodovodu. Poslanec Ing. Kijovský navrhol dôsledne vypracovať dokumentáciu
k výstavbe vodovodu. Poslanec Ing. Jurko PhD. konštatoval, že ak sa spraví PD k vodovodu, či
môžu byť Vodárne spoluinvestorom pri výstavbe vodovodu. Pán Skočej konštatoval, že vodárne
nemajú techniku a výstavba sa realizuje prostredníctvom firiem.
Starosta informoval o prieskume o pripojení domácností k vodovodu v obci z roku 1998
a vtedy mnoho občanov obce prípojku nechcelo. Avšak, keďže do obce sa prisťahovalo mnoho
nových občanov a rodín s malými deťmi, môže byť teraz prieskum iný. Je potrebné zistiť počet
rodín, ktoré sa chcú napojiť .
Ing. Kijovský pripomenul , že je potrebné vypísať výberové konanie na riaditeľa ZŠ.
Spomenul informácie ohľadom akcie Pagačare varia guľáš.
Pani Miklušová sa starostu opýtala, kto vedie evidenciu obsadenosti obecnej sály,
z dôvodu organizovania rôznych akcií. Starosta odpovedal, že evidenciu vedie pani Výrosteková
a on. Taktiež pani Miklušová požiadala o finančné prostriedky v hodnote 500 eur na organizovanie
akcií pre seniorov a občanov obce. Taktiež požiadala, či by obec bola ochotná informovať
o akciách prostredníctvom operátora, keďže podľa jej názoru je nedostatočné informovanie
občanov ohľadom rôznych podujatí, ktoré plánujú organizovať. K tomu sa vyjadril starosta obce,
že na takýto podnet sa nikto nesťažoval a odporúča komisiám vypracovať plán činnosti akcií, ktoré
plánujú počas roka organizovať.
Pani Kijovská a pani Miklušová vyzvali starostu k zapájaniu sa obce do rôznych projektov a
akcií, taktiež žiadali, či by nebolo vhodné niekoho na obecnom úrade poveriť, aby spravoval
obecnú webovú stránku.

Zároveň pani Miklušová informovala starostu o neprijatí dieťaťa do MŠ. Starosta obce
pochyboval o hodnovernosti informácie, nakoľko v obci Medzany sa do MŠ prijíma každé dieťa,
ktoré dovŕši vek 3 roky. Starosta obce celú záležitosť preverí a na najbližšom zasadnutí OZ podá
informáciu.
K nakladaniu s odpadom a zriadeniu zberného dvora sa vyjadril poslanec Ing. Jurko PhD. Aby
sa zvážila lacnejšia možnosť spaľovaniu odpadov vybranou firmou ako jeho skladkovaniu. Pani
Miklušová vyzvala k výstavbe multifunkčného ihriska. Poslanec Ing. Kijovský informoval o
plánovanej akcii upratovania okolia obce, o možnostiach pristavenia kontajnera a iné. Poslankyňa
Kipikašová konštatovala, že podľa nej chodia k nám vyhadzovať odpad aj z iných obcí, resp. nie
naši občania/ kontajner pri cintoríne/
Pani Miklušová povedala, že starší občania našej obce nevedia separovať odpad. Niektorí
z prítomných občanov navrhli zriadiť zberný dvor, určiť zodpovednú osobu , ktorá by na to
dohliadala. Starosta obce reagoval, že problém s odpadom nie je iba problémom našej obce a
Slovenska, ale problémom celosvetovým. Taktiež sa vyjadroval k pristaveným kontajnerom
v obci, že sa extrémne rýchlo naplnili. Niektorí naši občania, ktorí mali väčšie množstvo odpadu,
si objednali kontajner sami.
Pán Miško otvoril otázku kvôli odpredaju jeho pozemku obci, keďže cez jeho pozemok
vedie prístupová cesta k farme ŠVO. Starosta mu odpovedal, že zvolil inú alternatívu a tým pádom
obec nepotrebuje odkúpiť jeho pozemok. Bolo mu to vysvetlené a ukázaná aj mapa s danými
parcelami. Pán Miško to vzal na vedomie. Vychádzalo sa z toho , že starosta zisťoval skutočný stav
a vyhodnotil, že je tam ďalších 42 parciel a okolo 80 vlastníkov- z plánu vyplýva, že je tam obecná
cesta a odkúpenie parcely pána Miška nie je potrebné.
Pán Miško sa zaujímal o možnosť zámeny pozemku, na čo sa ho starosta spýtal, či je pán
Miško ochotný odpredať 1m2 za sumu 0,50 centov. Pán Miško sa nevyjadril.
Ing. Stromková predniesla obecnému zastupiteľstvu potrebu tvorby územného plánu obceaby sa otvoril a aktualizoval. Taktiež zdôraznila, aby sa pri tvorbe rozpočtu nezabúdalo na sociálnu
oblasť, aby sa jednalo o samostatnú položku. Vyjadrila sa taktiež k stavbám murovaných plotov.
Tiež navrhla, aby obec brala od občanov poplatky za požičanie majetku obce, mala na mysli
kuchynský riad, stoličky , kultúrny dom a iné.
Pán L. Bučko navrhol spoplatnenie hrobových miest na cintorínoch a zváženie
jednosmerných ciest na novozastavaných pozemkoch.

7.Schválenie uznesení.
Boli predložené tieto návrhy na uznesenie:
A.
•
•
•
•

berie na vedomie:
určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD., Marcela Kipikašova
určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander
vypísanie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

B. schvaľuje:
• program obecného zastupiteľstva
• rozpočtové opatrenie č. 1 s pripomienkou – doplniť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu
odmeny pre pracovníkov ŠJ + 3000 €
• doplnenie členov športovo, kultúrnej, sociálnej a školskej komisie: Ing. Iveta Stromková,
Mgr. Andrea Jusková, odvolaný člen Anton Vaňo
• úpravu platu hlavnej kontrolórky od 1. 1. 2019 v súlade s prísl. zákonom z dôvodu
navýšenia priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve
• termín obecnej akcie „Pagačare varia guľaš“ 17. 8. 2019

8. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní, poďakoval občanom za ich účasť na
verejnom zastupiteľstve, že sa teší ich záujmu a spolupráci pri ďalšom rozvoji obce. Vyhlásil OZ
za skončené.
V Medzanoch

1.5.2019

Zapísala: Mgr. Andrea Jusková.............................................

Overovatelia zápisnice:..................................................
Ing. Slavko Jurko PhD

.......................................................
Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 14/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
A. B e r i e n a v e d o m i e
A1. určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD., Marcela Kipikašova
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander
A4. vypísanie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZŠ

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková, Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD.,

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 15/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B1. program obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková,
Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 16/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
•

B2. rozpočtové opatrenie č. 1 s pripomienkou – doplniť vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu odmeny pre pracovníkov ŠJ + 3000 €

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková,
Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 17/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B3. doplnenie členov športovo, kultúrnej, sociálnej a školskej komisie: Ing. Iveta
Stromková, Mgr. Andrea Jusková, odvolaný člen Anton Vaňo

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková,
Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 18/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B4. úpravu platu hlavnej kontrolórky od 1. 1. 2019 v súlade s prísl. zákonom z dôvodu
navýšenia priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková,
Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 19/2019
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 1. 5. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B5 termín obecnej akcie „Pagačare varia guľaš“ 17. 8. 2019
.

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Radko Ander, Mgr.
Andrea Jusková,
Marcela
Kipikašová,
Ing. Peter
Kijovský, Ing. Slávko Jurko,
PhD

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 01. 05. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

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

Marcela Kipikašová

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

