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ZÁ P I S N I C A 
 

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OcZ“) 
obce Medzany, 

zo dňa  
27.1.2023 (16:30 – 18:10) 

 
Prítomní poslanci:  

Bučko Leonard, RNDr.,   Eliaš Peter, 
Falat Matúš,    Kijovský Peter, Ing, PhD., 
Kollár Peter,    Vaľková Emília, Mgr., 
Vaňová Jana. 

Ostatní prítomní: 
Miklušová Mária – starostka obce 
Gališinová Mária, Ing. – hlavná kontrolórka obce 
p.Scepaníková – Vedúca Spoločného obecného úradu na úseku sociálnych služieb 
+ občania 

Neprítomní poslanci:  
   

Program: 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou 
na zasadnutie.  
 

P O Z V Á N K A 
 

Starostka obce v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  

z v o l á v a 
III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa 

 
27. januára 2023 (piatok) o 16,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany 

 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení 
4. Zloženie sľubu poslanca Leonarda Bučka 
5. Schválenie VZN 1/2023 o určení normatívu na rok 2023 
6. Schválenie VZN 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb 
7. Schválenie dodatku č.4 k VZN 4/2012 o určení výšky nájomného v ONB 
8. Schválenie dodatku č.1 k VZN 5/2014 
9. Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na chod Materskej školy 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
12. Schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
13. Schválenie na vykonanie úprav bežného rozpočtu starostkou obce 
14. Vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie a zásady odmeňovania poslancov a členov komisie 
15. Projekt „Detské ihrisko Rodinka “ – informácia 
16. Výstavba vodovodu – informácia 
17. Sadzobník poplatkov 
18. Informácia o sociálnych službách a opatrovateľskej službe – p.Scepaníková 
19. Žiadosť občanov o prerokovanie a schválenie zmluvy o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k pozemku E-KN 161 
20. Diskusia 
21. Schválenie uznesení 
22. Záver   
          Miklušová Mária, starostka obce 
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1. Otvorenie zasadnutia 
 

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mária Miklušová o 16.30 hodine 

privítaním všetkých prítomných s konštatovaním, že je rada, že sa zastupiteľstva opäť zúčastňujú aj 

viacerí občania. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní všetci siedmi poslanci a zastupiteľstvo sa tak stalo 

uznášaniaschopné. Na úvod starostka prítomným ozrejmila fungovanie a spoluprácu obecného 

zastupiteľstva a starostky. Starostka každú prejednávanú záležitosť, ktorá je predmetom dnešného 

rokovania preberá s poslancami priebežne. Poslanci a starostka obce spolupracujú, komunikujú na dennej 

báze a na pravidelných pracovných stretnutiach. S celou problematikou dnešného zastupiteľstva bol 

oboznámený každý z poslancov a rovnako aj každý jeden poslanec mohol participovať na tvorbe rozpočtu 

a VZN.  

 
2. Zloženie sľubu poslanca Leonarda Bučka 

Skôr ako poslanci budú prijímať uznesenia požiadala starostka obce RNDr. Leonarda Bučka – 

zvoleného poslanca, ktorý nebol prítomný na ustanovujúcej schôdzi, aby v zmysle zákona § 26 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zložil svoj sľub. P. Bučko prečítal sľub: „Sľubujem na svoju 

česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri 

výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ a tento sľub potvrdil aj svojim podpisom.  

Uznesenie č. 16/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

k o n š t a t u j e, 
 

že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva: RNDr. Leonard Bučko zložil zákonom predpísaný sľub 
k výkonu verejnej funkcie a dňom 27.1.2023 sa ujal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v obci 
Medzany. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

3. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka obce navrhla za zapisovateľku zasadnutia Emíliu Vaľkovú a za overovateľov zápisnice 

p. Kollára Petra a p.Eliaša Petra. Následne poslanci tento návrh zobrali na vedomie. 

 Program III. zasadnutia bol mierne pozmenený a to presunutím bodov 2,3,4, doplnením bodu 16 

o schválenie zmluvy, bodu 19 –schválenie zámeny pozemku p. Novotnej a vypustením bodu 21- 

schválenie uznesení, nakoľko uznesenia sa budú prijímať priebežne pri každom bode programu. 
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Schválený program je nasledovný – zmena vyznačená farebne. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Zloženie sľubu poslanca Leonarda Bučka  
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Schválenie VZN 1/2023 o určení normatívu na rok 2023 
6. Schválenie VZN 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb 
7. Schválenie dodatku č.4 k VZN 4/2012 o určení výšky nájomného v ONB 
8. Schválenie dodatku č.1 k VZN 5/2014 
9. Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na chod Materskej školy 
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
12. Schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
13. Schválenie na vykonanie úprav bežného rozpočtu starostkou obce 
14. Vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie a zásady odmeňovania poslancov a členov komisie 
15. Projekt „Detské ihrisko Rodinka “ – informácia 
16. Výstavba vodovodu – informácia, Schválenie návrhu zmluvy VVS a.s, 
17. Sadzobník poplatkov 
18. Informácia o sociálnych službách a opatrovateľskej službe – p.Scepaníková 
19. Žiadosť občanov o prerokovanie a schválenie zmluvy o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k pozemku E-  
KN 161, Schválenie zámennej zmluvy podľa geometrického plánu 337/2015 
20. Diskusia 
21. Záver  

Uznesenie č. 17/2023/A 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

určenie za zapisovateľku zápisnice: Mgr. Emíliu Vaľkovú 
určenie za overovateľov zápisnice: Peter Eliaš, Peter Kollár 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

Uznesenie č. 17/2023/B 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Medzanoch so zmenami vyznačenými vyššie. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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4. Kontrola plnenia uznesení  
 
 Zástupca starostky obce p. Peter Kijovský skontroloval všetky prijaté uznesenia z II.OcZ a 

skonštatoval, že prijaté uznesenia z posledného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 sú v súlade 

s prerokovanými záležitosťami. Uznesenia súhlasia s hlasovaním poslancov a sú prijaté starostkou obce. 

Uznesenie č. 18/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

k o n š t a t u j e  
 

že uznesenia z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 sú prijaté v súlade 
s požiadavkami obecného zastupiteľstva a sú splnené a podpísané starostkou obce. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 

 

5. Schválenie VZN 1/2023 o určení normatívu na rok 2023 

Obec Medzany vo veciach územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve má povinnosť 

každoročne prejednať Všeobecne záväzné nariadenie obce určujúceho výšku a podrobnosti poskytnutia 

finančných prostriedkov Obce Medzany určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole v obci 

a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy Medzany (centrá voľného času, školská 

jedáleň, školský klub detí). Prostriedky vyčleňuje obec pre tieto zariadenia z podielových daní pre 

rozpočtový rok 2023. Poslanci návrh tak ako bol predložený aj prijali a bol zapracovaný do návrhu 

rozpočtu pre rok 2023.                 

Uznesenie č. 19/2023 

z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

VZN 1/2023 o určení normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, 
na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Medzany. 
Kategória šk.zariadení Dotácia na rok/dieťa Celková dotácia/rok pre zariad. 
ŠKD –školský klub detí 279,31 eur 16.200 eur 
ŠJ – školská jedáleň 446,66 eur 67.000 eur 
CVČ . centrá voľného času 20,13 eur 3.000 eur 
MŠ - materská škola 4285,91 eur 304.300 eur 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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6. Schválenie VZN 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb  

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Medzany č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb obcou 

Medzany a o finančných príspevkoch obce Medzany poskytovaných neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb upravuje najmä spôsob a výšku úhrad za sociálne služby poskytované obcou Medzany, 

za ktoré sú povinní ich prijímatelia platiť úhrady a zároveň stanovuje výšku finančných príspevkov, ktoré 

obec Medzany poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poslanci VZN schválili. 

Uznesenie č. 20/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

VZN 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb obcou Medzany a o finančných príspevkoch obce 
Medzany poskytovaných neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

7. Schválenie dodatku č.4 k VZN 4/2012 o určení výšky nájomného v ONB 

Dodatok č.4 k VZN 4/2012 bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na webovom sídle obce. 

VZN pojednáva o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Medzany a o určení výšky 

nájomného. V dodatku sa schvaľuje zmena §5 – určenie výšky nájomného. Starostka obce navrhuje 

zmeniť sadzbu nájomného na 4 eurá za m2. zároveň navrhuje tvorbu fondu opráv vo výške 10 eur 

mesačne. Dôvodom pre toto zvýšenie je neustály rast výdavkov obce na nájomné byty (opravy a údržby, 

energie, výdavky súvisiace s dodávkou vody, úverovým zaťažením). Starostka obce poslancom pripravila 

aj rozpočet príjmov a výdavkov na nájomné byty po zohľadnení nových sadzieb. Poslanci navrhovanú 

výšku nájmu schválili bez výhrad.  

Uznesenie č. 21/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

dodatok č.4 k VZN 4/2012 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Medzany a o určení 
výšky nájomného, ktorým sa určuje sadzba nájmu v sume 4 eurá za m2 užívanej plochy a tvorba fondu 
prevádzky, údržby a opráv pre nájomcu vo výške 10 eur mesačne. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN 5/2014 

V dodatku č.1 k VZN 5/2014 sa ustanovujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a upravuje sa článok 5, 7 a 10 v rámci ktorých obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie 

hodnoty pri obstarávaní hmotných i nehmotných komodít starostkou obce. Dôvodom je väčšia 

flexibilita starostky obce pri obstarávaní tovarov, služieb a majetku z bežných zdrojov. Výdavky 

súvisiace s kapitálovými investíciami ostávajú vo schvaľovacej kompetencii obce.   

Uznesenie č. 22/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

dodatok č.1 k VZN 5/2014, ktorým sa ustanovujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

9. Správa z kontroly čerpania bežných výdavkov na chod Materskej školy 

Hlavná kontrolórka vykonala v rámci poslednej kontroly v roku 2022, kontrolu čerpania bežných 

príjmov na chod materskej školy. Cieľom bolo zistiť, či došlé faktúry a predmet ich fakturácie bol 

v súlade s účelom ich využitia v MŠ a v súlade s bežnými výdavkami na chod MŠ. Predmetom kontroly 

boli došlé faktúry a doklady o ich úhrade v hotovosti alebo z bežného účtu obce.  

Z výsledkov kontroly navrhuje hlavná kontrolórka, aby obec v zozname došlých FA uvádzala v kolónke 

popis faktúry identifikáciu objednávky alebo zmluvy, na základe čoho bolo fakturované tak, aby bolo 

dodržané ustanovenie § 5b ods. 1 písm. b) zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a aby pri zverejňovaní faktúr a objednávok bolo zrejmé kedy bola objednávka či faktúra zverejnená. 

Na záver však skonštatovala, že bežné výdavky na chod MŠ boli v kontrolovanom období vynaložené 

účelovo. 

Uznesenie č. 23/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
 

správu hlavnej kontrolórky obce Medzany o vykonanej kontrole, ktorej predmetom bolo zisťovanie 
správnosti čerpania bežných výdavkov na chod materskej školy Medzany.. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 

Kontroly a kontrolná činnosť boli vykonávané podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2022 

schváleného uznesením č. 24/2021 zo dňa 19.11.2021 a uznesením č. 10/2022 zo dňa 23.6.2022. 

Kontrolná činnosť bola v rozsahu § 18 d) zákona o obecnom zriadení, t. j. kontrola zákonnosti, účinnosti, 

účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

obce, ako aj s majetkom, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií alebo ich časti, kontrola 

dodržiavania všeobecne záväzných predpisov ako VZN obce a kontrola plnenia ďalších úloh, ktoré sú 

ustanovené osobitnými predpismi. Výsledky kontrolnej činnosti boli priebežne predkladané obecnému 

zastupiteľstvu a vzaté na vedomie.  

Zistené nedostatky sa týkali: pri niektorých zmluvách týkajúcich sa majetkových prevodov neboli 

uvedené čísla uznesení OZ, ktorým sa prevod schválil, zoznam došlých faktúr na webovej stránke obce 

neuvádza identifikáciu objednávky alebo zmluvy, z údajov zverejnených na webovej stránke obce nebolo 

možné zistiť, či objednávka a faktúra bola zverejnená v stanovenom termíne, keďže objednávky a faktúry 

sú uvádzané v tabuľkovej forme raz mesačne (s dátumom vyhotovenia objednávky, absentoval dátum 

zverejnenia), čo nebolo v súlade s ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Závažné 

pochybenia neboli zistené. 

 
Uznesenie č. 24/2023 

z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
 

správu hlavnej kontrolórky obce Medzany Ing. Márie Gališinovej o kontrolnej činnosti v roku 2022. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 a 2025 

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila hlavná 

kontrolórka obce Ing. Mária Gališinová stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 a 2025. Návrh rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 a 2025 je zostavený v súlade 

s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. 

MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Obec zostavila rozpočet na hlavné kategórie a to: 

Príjmy - 100 daňové príjmy, 200 nedaňové príjmy, 300 granty a transfery, 400 finančné operácie 

príjmové, 500 prijaté úvery. Výdavky – 600 bežné výdavky, 700 kapitálové výdavky, 800-finančné 
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operácie výdavkové. 

Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

nie sú príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2024 a 2025 záväzné. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v objeme príjmov 

a výdavkov 1 447 404 €. 

Rozpočet predložený na schválenie je podľa stanoviska hlavnej kontolórky zostavený v štruktúre 

príjmov a výdavkov na hlavné kategórie a kategórie. Zohľadňuje funkcie, ktoré plní obec a ktoré jej 

vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, ako aj výkon prenesených kompetencií štátnej správy. 

Aj pri takto zostavenom návrhu rozpočtu tak ako po iné roky, aj teraz existuje riziko nenaplnenia príjmov, 

preto kontrolórka odporúča pri každom čerpaní, úhrade výdavkov zohľadňovať princíp opatrnosti, čo 

v praxi znamená, že príjmy sa nemusia naplniť. Je preto potrebné pravidelne prehodnocovať výdavkovú 

časť rozpočtu na reálne príjmy obce. 

 

Uznesenie č. 25/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a   v e d o m i e 
 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany Ing. Márie Gališinovej k návrhu rozpočtu obce 
Medzany na rok 2023 a návrhu viacročného rozpočtu s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 
 
 

12. Schválenie rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Poslancom OcZ a hlavnej kontrolórke bol v dostatočnom časovom predstihu zaslaný návrh 

viacročného rozpočtu v forme aká sa bude schvaľovať (podľa ekonomických kategórii), ale aj podrobný 

prehľad jednotlivých položiek. Poslanci mali možnosť sa na pracovnej porade k rozpočtu vyjadriť a ich 

námety a pripomienky boli zapracované do konečného návrhu rozpočtu, ktorý bol v súlade s § 9 ods.2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli obce, ako aj na webovom sídle 

obce (www.obecmedzany.sk) viac ako 15 dní pred jeho schvaľovaním. Na zastupiteľstve bola prítomná aj 

hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Gališinová, ktorá podala odborné stanovisko k rozpočtu obce pre rok 

2023 a pre viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025. Rozpočet poslanci schválili bez výhrad. 

 
 

Uznesenie č. 26/2023/A 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
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b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

- Skutočné čerpanie rozpočtu v rokoch 2021, 2022 
- Schválený rozpočet a očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu v roku 2022 
- Návrh viacročného rozpočtu na roky 2024, 2025 

 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 

Uznesenie č. 26/2023/B 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
schvaľuje 

rozpočet obce Medzany na rok 2023 bez programovej štruktúry podľa obrázka nižšie 

 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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13. Schválenie na vykonanie úprav bežného rozpočtu starostkou obce 

V súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy možno verejné 

prostriedky použiť na účely, ktoré boli schválené rozpočtom. Viazanie rozpočtových prostriedkov je 

časové a vecné obmedzenie ich použitia. Cieľom schválenia povolenia na vykonanie úprav bežného 

rozpočtu je flexibilita obce a možnosť promptne reagovať na nevyhnutné situácie. Ak na úhradu 

nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich starostka 

obce zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov v rámci tej istej ekonomickej 

kategórie rozpočtu (v tomto prípade presunu bežných výdavkov). Celková suma výdavkov v upravenom 

rozpočte ostáva nemenná a obecné zastupiteľstvo takýto druh rozpočtového opatrenia len zoberie na 

vedomie. V prípade, ak by sa celkový upravený rozpočet zmenil, musí túto zmenu aj naďalej schváliť 

zastupiteľstvo.  

Uznesenie č. 27/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
p o v o ľ u j e 

vykonanie úprav bežného rozpočtu obce Medzany starostkou obce Máriou Miklušovou na úrovni 
rozpočtových položiek a to presunom financií pri nevyhnutnom výdavku, pričom celkový rozpočet obce 
ostane nezmenený. 
 

 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
14. Vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie a zásady odmeňovania poslancov 

a členov komisií 

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2022 na svojom II. zasadnutí schválilo zriadenie kultúrno-športovej 

komisie, ktorá bude plniť funkcie týkajúce sa kultúrno-spoločenskej otázky a záležitosti okolo športovej 

činnosti v obci Medzany. V rámci tejto komisie budú pôsobiť 4 členovia.  

Uznesenie č. 28/2023/A 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
s c h v a ľ u j e 

 

členov kultúrno-športovej komisie v obci Medzany v zložení: 
PREDSEDNÍČKA KOMISIE:  Mgr. Mária Kijovská  
ČLENOVIA:         Marcela Kipikašová  
         Peter Eliáš  
                  Peter Luterančík           
 

 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        
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Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 

Starostka predložila návrh na zásady odmeňovania poslancov a členom obecných komisií 

a zástupcu starostu. Návrh na roky 2022-2026 bol totožný s predchádzajúcim volebným obdobím. Výška 

odmeny sa nemení. Zmena nastala len v nároku na odmenu. Na odmenu má nárok poslanec, ktorý sa 

zúčastní celého zasadania (neopustí ho svojvoľne bez príčiny).  

Poslancom a členom komisií sa poskytujú nasledovné odmeny: 

a) vo výške 50,00 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) vo výške 20,00 eur za riadenie komisie ObZ (predsedovi komisie) 

c) vo výške 10,00 eur za každú účasť poslanca a člena komisie na zasadnutí komisie ObZ. 

  

Uznesenie č. 28/2023/B 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pre roky 2022-2026. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 
 
 

15. Projekt „Detské ihrisko Rodinka“ - 

informácia 

Starostka obce oznámila prítomným, že dňa 29.12.2022 

podala žiadosť na Výzvu Ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny ohľadom získania dotácie na výstavbu detského 

ihriska. V rámci našej žiadosti boli vyberané také hracie 

prvky, ktoré by korešpondovali s rozlohou a ich 

rozmiestnením. Detské ihrisko je naplánované v areáli 

materskej školy. Spolufinacovanie obce je vo výške 10% 

oprávnených výdavkov. Prípadné neoprávnené výdavky 

(dopadové plochy) musí obec vybudovať na vlastné 

náklady. Podmienkou projektu je aj možný prístup 

verejnosti, preto toto detské ihrisko bude slúžiť nielen 

deťom z MŠ, ale aj širokej verejnosti. Na obrázku je 

predbežný návrh hracích prvkov, ktorý sa však ešte bude upravovať na aktuálne podmienky.  
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Uznesenie č. 29/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

informácie o projekte „Detské ihrisko Rodinka“ 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 
 

16. Výstavba vodovodu- informácia, schválenie návrhu zmluvy s VVS 

Starostka obce informovala prítomných o výstavbe vodovodu. Dňa 12.1.2023 sa uskutočnilo 

kolaudačné konanie k novovybudovaným vetvám 6, 6-2, 6-3. Z pohľadu hasičov všetky technické 

a bezpečnostné požiadavky sú splnené. Súhlasné stanovisko dala aj VVS, a.s., ktorá po kolaudácii 

prevezme aj túto časť vodovodu do svojej správy. Ak bude vydané kolaudačné rozhodnutie následne bude 

starostka obce rokovať s VVS, a.s. o možnosti pripojenia sa na vodovodnú sieť. Momentálne je starostka 

ešte zdržanlivá v otázke povoľovania vodovodných prípojok k domácnostiam, nakoľko podrobnosti 

ohľadom budovania prípojok budú po vydaní kolaudačného rozhodnutia predmetom rokovaní 

s prevádzkovateľom vodovodu a určí sa spoločný postup.  

V rámci schváleného rozpočtu na položke vodovod v kapitálových výdavkoch je položka výstavba 

vodovodu, avšak tá je v prevažnej miere viazaná na predaj obecnej budovy (Jednota) v predpokladanej 

sume 147.000 eur, podmienená očakávaným príjmom financií za projekt MAS v sume 35.000 eur 

a 17.966 eur tvoria vlastné zdroje. Obec teda momentálne nemá k dispozícii rozpočtované zdroje na 

pokračovanie vo výstavbe. Riešením, ktoré schvaľuje aj obecné zastupiteľstvo je podanie žiadosti o NFP 

k výzve Envirofond do 28.2.2023. Podmienkou pre podanie žiadosti je ale prepracovanie projektu, 

nakoľko v pôvodnom projekte bolo potrubie od lipy po autobusovú zastávku (župčianska cesta) zaznačené 

ako existujúce, ale reálne neexistuje (je potrebné vybudovať). V žiadosti o NFP by obec plánovala 

vybudovanie vetiev – od lipy po zastávku, vetva 7, vetva 7-1, a ďalšie v závislosti od rozpočtu k projektu. 

Rozpočet k projektu by mal byť cca 600.000 eur.  

 Starostka ďalej informuje aj o možnosti využiť financovanie prostredníctvom úveru, ktorý ponúka 

Envirofond. Výhodou úveru je, že sa nezarátava do celkového dlhu obce (nepoškodí to finančné zdravie 

obce) a úrok je 0,1 % čo je naozaj výhodná úroková sadzba.  
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Uznesenie č. 30/2023/A 

z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

informácie ohľadom výstavby vodovodu v obci Medzany. 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        

Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 
 

Uznesenie č. 30/2023/B 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s c h v a ľ u j e 
 

dodatok k zmluve o výkone správy majetku obce č. 753/34/2022 s prevádzkovateľom VVS a.s., v rámci 
ktorého sa rozširuje infraštrukturálny majetok obce Medzany a tým aj VVS sa zaväzuje k správe ďalšieho 
majetku (vodovodu). 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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Uznesenie č. 30/2023/C 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s c h v a ľ u j e 
 

prepracovanie projektu k vodovodu a podanie žiadosti o NFP k výzve Envirofond pre budovanie 
vodovodov. 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

17. Sadzobník poplatkov 

Obecný úrad Medzany zavádza s účinnosťou od 1.2.2023 sadzobník poplatkov, ktoré súvisia 

s nákladmi na prevádzku úradu. Cenník sa bude postupne rozširovať o ďalšie položky. Zavádza sa sadzba 

pre službu kopírovania, hlásenia v miestnom rozhlase, prenájmu kultúrneho domu, prenájmu 

kuchynského zariadenia, predaja KUKA nádoby.  

 

Uznesenie č. 31/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

sadzobník poplatkov obce Medzany, kde sa zavádzajú poplatky za: 
- kopírovanie – 0,10 eur / strana 
- hlásenie v miestnom rozhlase – 5 eur, 
- nájom KD kar – bez poplatku ak nebohý mal TP v obci Medzany 
- nájom KD – 20 eur /deň 
- nájom KD prevádzkové náklady – 30 eur 
- nájom KD vykurovacie obdobie – 20 eur 
- prenájom kuchynského servisu – 5 eur /deň 
- predaj KUKA nádoby – podľa cien dodávateľa na základe faktúry. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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18. Informácia o sociálnych službách a opatrovateľskej službe – p.Scepaníková 

  Starostka obce udelila slovo p.Scepaníkovej, ktorá je vedúcou odboru sociálnych služieb v meste 

Veľký Šariš. Pani Scepaníková vyjadrila nespokojnosť ohľadom doterajšej spolupráce obce Medzany vo 

veciach sociálnych. V obci absentujú základné dokumenty, ktoré ustanovuje zákon 448/2008 Zb. 

o sociálnych službách. Novému vedeniu navrhuje, aby bolo súčinné aj v týchto otázkach s mestom Veľký 

Šariš, ktorý plní úlohy obce na úrovni soc.otázok. Navrhuje, aby bol vypracovaný komunitný plán – 

vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z občanov s rôznymi sociálnymi statusmi. Ďalej 

navrhuje prijať VZN o stanovení výšky finančnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov 

a VZN o fin. príspevku za poskytovanie soc. služby opatrovateľskej a služby pre osoby umiestnené 

v sociálnom zariadení. (pozn. VZN o poskytovaní sociálnych služieb bolo prijaté na tomto zasadnutí OcZ- 

viď bod 6). 

 Na záver dodala, že v meste Veľký Šariš bolo otvorené nové zariadenie pre seniorov za starou 

školou v blízkosti mestského úradu. Momentálne sú k dispozícii ešte nejaké voľné miesta. 

 
Uznesenie č. 32/2023 

z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

informácie vedúcej sociálneho oddelenia spoločného úradu o sociálnych službách a opatrovateľskej 
službe. 
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 
 

19. A) Žiadosť občanov o prerokovanie a schválenie zmluvy o zrušení a vysporiadaní 

spoluvlastníctva k pozemku E-KN 161 

Dňa 5.1.2023 bola na obecný úrad v Medzanoch doručená žiadosť o prerokovanie a schválenie 

Zmluvy o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na parcele E KN 161- orná pôda. 

Žiadosť podávajú manželia Halčákovci a p.Novák. V rámci žiadosti prikladajú aj geometrický plán 

pozemku po rozparcelovaní. Geometrický plán ráta so vznikom novej parcely C KN 427/8 o výmere 82 

m2, ktorej vlastníkom bude obec Medzany. Do vlastníctva obce pribudne parcela C KN 427/8, ktorá o 33 

m2 prevyšuje výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel pri parcele E KN 161. Novovzniknutá 

parcela sa teda stane súčasťou miestnej komunikácie. 
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Uznesenie č. 33/2023 
z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s c h v a ľ u j e 
 

žiadosť o prerokovanie a schválenie Zmluvy o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnosti – 
parcela E KN 161 – orná pôda o výmere 2728m2 v katastrálnom území Medzany. 
 

p o v e r u  j e 
 

starostku obce Máriu Miklušovú podpísať predmetnú zmluvu.  
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 

 

B) Žiadosť o schválenie zámeny pozemkov – Novotní 

V rámci tejto žiadosti sa jedná o zámenu pozemkov zapísaných na LV 823 a LV 913. Obec 

zamieňa podľa geometrického plánu s účastníkmi konania pozemok C KN 8/3 ostatná plocha 

o výmere 32 m2, C KN 8/4 ostatná plocha o výmere 88 m2 za novovytvorený pozemok C N 7/4 

záhrady o výmere 42 m2. Manželia Novotní vyplatili obci odplatu za zámenu vo výške 63,73 eur. 

 
Uznesenie č. 34/2023 

z III rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 27.1.2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s c h v a ľ u j e 
 

žiadosť schválenie zámeny pozemkov s účastníkmi Jozef a Ľudmila Novotní. 
 

p o v e r u  j e 
 

starostku obce Máriu Miklušovú podpísať predmetnú zámennú zmluvu.  
 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: �  � �  �  �  �  �  

Zdržali sa:        
Proti:        

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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20. Rôzne, diskusia 
  

Pan Nehila požiadal o slovo aby sa vyjadril k problematike na ich komunikácii. Vyjadril názor, že 

budovať vodovod na ulici k materskej škole bude problematickejšie, nakoľko po ľavej strane do materskej 

školy vedie plynovod. K plynovodu má požiadavku aj na obecné zastupiteľstvo, aby diskutovali 

o možnosti preplatenia nákladov za realizáciu plynovodu z roku 2013 nakoľko tento plynovod bol 

financovaný nie z verejných zdrojov, ale súkromných ale má slúžiť viacerým domácnostiam. Poslanec 

Kijovský neeviduje z minulosti obdobnú žiadosť na preplatenie výdavkov na výstavbu plynovodu. 

Poslanci žiadajú, aby si občan podal oficiálnu žiadosť, ku ktorej sa vyjadria na nasledujúcej schôdzi. 

Ďalšou otázkou bola možnosť vysporiadania pozemku C KN 42/1 a C KN 43/1. V minulosti sa 

vedenie obce niekoľko krát snažilo o vyjednávanie ohľadom prevodu týchto pozemkov na obec (či už 

odplatne, alebo bezodplatne), avšak s majiteľom pozemku sa na majetkovom rozdelení nedohodli. Majiteľ 

pozemku udelil len súhlas na umiestnenie panelov a prechod. Starostka sa pokúsi dojednať stretnutie 

s majiteľom nehnuteľnosti za účelom dohody.  

Pán Nehila ďalej žiada o vybudovanie spevnenej plochy od MŠ k ZŠ. Starostka vidí iné priority 

kde alokovať financie. V prípade budovania spevnenej plochy je nutný projekt a investície, ktoré 

v rozpočte chýbajú. Ďalšou otázkou bolo prečíslovanie domov...čo sa týka pomenovania ulíc to bol jeden 

z cieľov na toto volebné obdobie. Proces určovania ulíc v obci je nezvratný, ale aj dlhodobý, nakoľko 

plánujeme, že do tohto procesu budú zahrnutí aj občania. Názvy ulíc určí názvoslovná komisia a následne 

budeme chcieť, aby občania participovali na tomto projekte a vyjadrili sa, či by súhlasili s návrhom 

komisie. Následne sa príjme VZN o určení ulíc a geodet zameria osi ulíc, ktoré sa zapíšu do registra 

adries. 

Ďalšou otázkou bola možnosť osadenia spomaľovačov na „župčiansku“ cestu. Frekventovanosť 

tejto komunikácie je zo dňa na deň vyššia a vozidlá jazdia neprimerane. Starostka mala aj stretnutie so 

starostom obce Župčany, kde otvorili aj túto otázku. Aj on už začal podnikať kroky na odklonenie 

dopravy cez obec Župčany, a teda aj Medzany. Čo sa týka spomaľovačov, prípadne prechodov pre 

chodcov, tak všetky značenia či vodorovné, či zvislé musia byť projektované a odsúhlasené správcom 

cesty. Starostka si uvedomuje vážnosť situácie a bude jednať s kompetentnými ohľadom možnosti 

obmedzenia dopravy / rýchlosti na tejto ceste.  

Otázka ohľadom územného plánu obce – stavebné povolenia sa budú vydávať v súlade so 

stavebným zákonom. Zmena územného plánu obce pripadá do úvahy, ak štát poskytne dotáciu pre tento 

účel.  

Pán Gáll sa pýtal na vodovod – z informácii ohľadom rozpočtu a vodovodu chce potvrdiť 

informáciu, či skutočne výstavba vodovodu závisí od predaja budovy Jednoty. Áno momentálne 

v rozpočte je výstavba vodovodu viazaná v prevažnej miere na predaj budovy (viď bod 16 tejto 

zápisnice). V priebehu roka sa však rozpočet bude upravovať podľa skutočných plnení rozpočtu, závisieť 

to bude aj od schválenia žiadosti o NFP Envirofond a samozrejme aj v dôsledku schválenia záverečného 

účtu obce, ktorého prebytok sa plánuje použiť na výstavbu vodovodu. 

Pán Kizek sa informuje, či má obec možnosti ako pomôcť občanovi v prípade, ak ostane bez 
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vody. V okolí je všeobecný problém so zapožičaním cisterien na pitnú vodu. Riešením by azda mohlo byť 

zakúpenie nádob 1000 lit. alebo 3000 lit., aby si občania mohli načerpať vodu z hydrantu a naplniť svoju 

studňu.    

 

 
 

21.       Záver 
 
Starostka obce ukončila III. zasadnutie poďakovaním sa prítomným za hojnú účasť na obecnom 

zastupiteľstve a pozvaním prítomných na Fašiangovú zábavu, ktorú usporiadajú členovia občianskeho 

združenia Medzi Medzami dňa 17.2.2023 v spolupráci s obcou v kultúrnom dome v Medzanoch.   

 

V Medzanoch, dňa 2.2.2023 
 

Zapisovateľ : Mgr. Emília Vaľková 
 

Overovateľ zápisnice : Peter Eliáš, Peter Kollár 
Starostka obce : Mária Miklušová 


