ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 21.6.2019 od 17:30 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

P r o g r a m:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2018.
Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2018.
Schválenie VZN č. 4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ , na činnosť
ŠKD a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesení.
11. Záver.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Jozef Kipikaša, otvoril IV. 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 plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Márii Gališinovej. Hlavná kontrolórka
prečítala návrh plánu a oboznámila všetkých prítomných. Informovala o návrhu plánu. Ing.
Kijovský žiadal doplniť do plánu Odborné stanovisko k súťažiam, ktoré vyplynulo zo stretnutia
komisie.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Medzany za rok 2018.
Hlavná kontrolórka obce prečítala a vyhodnocovala stanovisko k záverečnému účtu obce
Medzany. Pripomenula dôležitost auditu zo strany obce, ktorá vyplýva zo zákona, obec musí mať
vystavenú účtovnú uzávierku/ overenie auditu, súlad účtovnej uzávierky /
Podľa hlavnej kontrolórky obec neporušila nič, odporúča zosúladenie so schvaľovaním
záverečného účtu , aby sa to neposúvalo na ďalší rok. Obci vzrástli výdavky o 14, 5% O 93 000
EUR. Taktiež odporučila zriadiť obci profil Verejného obstarávateľa, ktorý musí mať obec na
svojej internetovej stránke.

6.Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2018.
Starosta obce sa opýtal prítomných na pripomienky k záverečnému účtu obce Medzany. Ing.
Kijovský prečítal vyjadrenie komisie. Kontrolórka obce sa opýtala, či stanovisko komisie obdržal
aj starosta obce. Starosta obce stanovisko od komisie neobdržal. Komisia vidí nedostatky
v nezapájaní sa obce do žiadnych výziev. Podľa starostu sa obec od roku 2015 zapojila do 10
výziev.
Ing. Kijovský prečítal uznesenie komisie. Kontrolórka obce poznamenala, že opatrenie komisie je
zbytočné, keďže opatrenie sa vedie ku koncu augusta, aby sa nezvýšil schodok rozpočtu obce.
Taktiež navrhla, aby sa starostovi obce zvýšili kompetencie- zmena v rozpočte do 300 EUR.
Na výhradu komisie, že obec nežiada o finančné prostriedky z fondov odpovedal, že obec sa zapája
do mnohých súťaží, aj žiada o finančné dotácie, spomenul, že obec žiadal 12 000 EUR na výstavbu
multifunkčného ihriska, avšak obci bol zmenený príspevok na 8000 EUR.
Taktiež sa starosta obce vyjadril k štátnej dotácii na výstavbu MŠ, konštatoval, že 25 obcí žiadalo
o dotáciu, konkrétne naša obec získala vysoký počet bodov a to 48 bodov z 52 bodov. Avšak
posledné slovo mal RO. Ministerstvo pôdohospodárstva, konkrétne poverený generálny riaditeľ
pán Mitošinka.
K žiadostiam o čerpanie finančných prostriedkov z fondov, starosta obce podotkol, že môže prísť
situácia, kedy obec môže mať problémy so splácaním a následne môže skončiť v nútenej správe.

7. Schválenie VZN č. 4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ , na činnosť ŠKD
a na stravovanie v zariadeniach školského stravovania.
Pani Kipikašová Marcela prečítala podklady k danej dotácii k návykom stravovania.
Starosta obce informoval o výberovom konaní na pomocnú silu do školskej kuchyne, ktoré

prebieha na Úrade práce v Prešove. Taktiež o prijatí opatrovateľky od 1.7.2019.
8. Rôzne. 9.Diskusia.
Starosta obce informoval prítomných s možnosťou odpredaja budovy Jednota SD.
Zámer musí byť vyvesený na verejnej tabuli, taktiež, aby ak dôjde k odpredaju budovy, bol
v zmluve uvedený zámer, na ktorý ju kupujúci kupuje- aby tam bola podmienka, že budova musí
slúžiť ako predajňa potravín.
Ďalej starosta obce informoval prítomných o vyhodnotení súťaže o poter do novej budovy MŠ.
Výmera je 500 m2. Informoval o firmách, ktoré sa prihlásili do súťaže do termínu- firma VATMEX
a HELIOTRONIC. Ďalej firma IZOBAN, ktorá sa prihlásila po termíne.
Ponuky: VATMEX-7560 EUR
HELIOTRONIC- 7860 EUR
IZOBAN- 7870 EUR
Poslanec Kijovský zdôraznil, aby obec bola pri vypisovaní verejných súťaží dôsledná
a zachovávala štatút taktiež pri ich vyhodnocovaní, aby boli vyhodnocované spolu s komisiou. Ing.
Ander chce, aby boli ponuky firiem posielané iba poštou a aby obálky boli otvárané za účasti
komisie. Kontrolórka obce skonštatovala, že obec si môže sama určiť postup, napríklad do 5000
Eur môžu byť ponuky posielané aj mailom. Pani Vaľková za komisiu navrhuje, aby obec prijala
smernicu, v ktorej budú presne postupy o Verejnom obstarávaní a aby smernica bola prijatá do
ďalšieho zasadnutia. Starosta odpovedal, že na Verejné obstarávanie je zákon.
Starosta obce sa vyjadril k výzve MAS Stráže vo veci obnovy účelovej komunikácie v obci
Medzany- byty OcÚ. Začína Verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Poslanec Ing. Kijovský navrhuje úpravu rozpočtu- má namysli, aby výdavky získané v materskej
škole aj ostali v materskej škole. Starosta odpovedal, že boli a sú stále použité len v MŠ.
Pani Miklušová žiadal obec o finančný príspevok vo výške 940 EUR na akcie kultúrnej, sociálne
a športovej komisie. Obec nemôže prispieť, keďže rozpočet obce to nedovoľuje, navrhol, že
prispeje s vlastných zdrojov ako príspevok občana obce. Príspevok žiada pani Miklušová ako
predsednícka komisie na rôzne akcie, ktoré v žiadosti uviedla.
Ako občianka pani Miklušová má výhrady k odvozu smetia, ktorý podľa nej nie je taký, aký by
mal byť.
Občianka Vaľková vyzvala starostu obce k vysporiadaniu cesty, na ktorej je exekúcia nebohého
pána Leščinského. Taktiež na potrebu vykosiť trávu okolo panelových ciest.
Starosta obce vyzval pána Miška, ktorý mal 30 dní na vyjadrenie sa k odpredaju cesty za
podmienok, ktoré určila obec. Pán Miško ponuku obce odmietol.
Poslanec Ing. Ander požiadal starostu obce, aby vyslovil stanovisko k postupu odpredaja obecného
autobusu. Pán starosta odpovedal, že svoje stanovisko dá po kontrole STK, ktorá je plánovaná
začiatkom júla 2019.

9. 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

21.6.2019

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. 20/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 06. 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. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Medzany za rok 2018
A5. stanovisko ekonomickej komisie obce k návrhu záverečného účtu obce Medzany za rok 2018
A6. žiadosť športovo, kultúrnej, školskej a sociálnej komisie obce o vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na kultúrnospoločenske akcie podľa predloženého plánu

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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 21/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 06. 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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 22/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B2. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019 podľa predloženého
návrhu – bod 3 zmenený na: Kontrola verejných súťaží pri výstavbe materskej školy za rok
2018 – zateplenie, fasáda, omietky

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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 23/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B3. záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

0

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 24/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B4. vo výške 10 % z prebytku rozpočtu roku 2018 t. j. 5131,99 € na tvorbu rezervného
fondu a vo výške 90 % z prebytku rozpočtu roku 2018 na kapitálové výdavky na konkrétny účel
a to:
- Stavbu verejného vodovodu v obci Medzany za podmienky, že stavba bude po ukončení
stavebného povolenia a všetkých potrebných povolení, bude realizovaná formou
dodávateľských služieb, na ktoré bude vyhlásené verejné obstarávanie a dodávateľ bude
stavbu realizovať v súlade s platnými technickými normami pre zhotovenie verejných
vodovodov.
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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 25/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B5 v dôsledku porušovania finančnej disciplíny v roku 2018 (prekročenie čerpania
schválenej výšky výdavkov, predovšetkým kapitálových výdavkov) ukladá starostovi obce
naďalej uskutočňovať rozpočtové opatrenia a splnomocňuje starostu obce na úpravu
rozpočtu v položkách bežného rozpočtu na rozpočtové opatrenia starostu do výšky 300,€ v priebehu roka 2019. Splnomocnenie sa nevzťahuje na úpravu položiek kapitálového
rozpočtu.
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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 26/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B6 rozpočtové opatrenie č. 2 s prihliadnutím na stanovisko ekonomickej komisie k návrhu na
zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2, t.j. príjmy na položke 223002 KZ 72g sú zdroje od
iných fyzických osôb, konkrétne od rodičov detí v MŠ a majú byť použité vo výdavkovej časti na
výchovno-vzdelávací proces žiakov MŠ. Navrhujeme preto, aby vo výdavkovej časti bola suma
200 eur rozpočtovaná na položku 633006 – Všeobecný materiál zakúpený do MŠ na oddiel 09.1.1
– Predprimárne vzdelávanie s kódom zdroja rovnako ako v príjmovej časti – 72g.
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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 27/2019
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 21. 6. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B schvaľuje
B6 všeobecné záväzné nariadenia obce Medzany 4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej školy, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na
stravovanie zariadení školského stravovania podľa predloženého návrhu s úpravou podľa návrhu
ekonomickej komisie: §4 odsek 2: Príspevok na činnosť centra voľného času je 0,-€ mesačne.
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, 21. 06. 2019
Overovatelia:
Ing. Slávko Jurko, PhD.

Marcela Kipikašová

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

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

