
Z Á P I S N I C A  

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany 
konaného dňa 15.9.2017 

 

P r í t o m n í : 

Starosta obce:                     p. Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:                         Ing Radko Ander, Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta Stromková 
                                               Anton Vaňo, 
  
Občania:                               viď prezenčná listina        

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Voľba navrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Schválenie uznesení  
9. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p. Kipikaša, otvoril 3. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2017, na ktorom privítal 
všetkých prítomných. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, nakoľko neboli žiadne návrhy 
na doplnenie, resp. zmenu, poslanci ho jednohlasne schválili.  

 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku ustanovil starosta obce Ing. Ivetu Stromkovú. Overovateľmi zápisnice boli menovaní 
poslanci: Ing. Peter Kijovský a Ing. Iveta Stromková. 

 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za členov návrhovej komisie boli menovaní poslanci, Ing. Radko Ander a p. Anton Vaňo.  

 
4. Kontrola plnenia uznesení 
Starosta vyzval Ing. Kijovského, aby oboznámil prítomných  občanov  s plnením uznesení z 2. 
zasadnutia OZ Obce Medzany. Ten prítomných informoval, že uznesenia č. 17, 20 a 21 sú v plnení, 
uznesenie č. 23 bolo splnené pracovným stretnutím poslancov a starostu obce. Do Rady ZŠ boli za 
obec nominovaní a schválení členovia: p. MUDr. Novotný, Ing. Pagurko, Ing. Jurko a Ing. Stromková. 
Predsedom Rady ZŠ sa na zasadnutí 4.9.2017 stal Ing. Jurko, Rada školy má v súčasnosti 11 členov. 
Akcia „ Pagačare vara guľaš“ bola zrealizovaná 19.8.2017. Ostatné uznesenia boli splnené.  
 

5. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 



 Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s jednotlivými zostatkami na 
obecných účtoch a taktiež s očakávanými príjmami do obecného rozpočtu ( MF SR – 3.splátka 
z podielových daní a príspevky na stravu).  Záväzky budú zo strany špecifikované  v bode 6. 

 
6. Rôzne   
6/1 – Informoval starosta, p. Kipikaša: realizácia poslednej fázy výmeny svietidiel na pouličnom 
osvetlení  v obci a taktiež zabezpečenie osvetlenia v novovybudovaných častiach obce. Investícia bola 
realizovaná za účelom zníženia nákladov na elektrickú energiu ( výmena za LED svietidlá). Celkové 
náklady na túto akciu predstavujú spolu cca 15 500,00 eur a úhrada dodávateľovi bola realizovaná  
podľa dohodnutého splátkového kalendára. Etapa výmeny 30-tich svietidiel bola realizovaná 
v období 06/2017 -08/2017 a náklady budú uhradené od 09/2017 v 6-tich splátkach po 1071,00 eur.  
6/2 – Informoval starosta, p. Kipikaša: realizácia verejného ozvučenia v časti obce nepokrytej 
verejným rozhlasom. Okrem toho bola vykonaná revízia funkčnosti pôvodného ozvučenia v obci, 
zistené nedostatky boli konzultované so správcom a budú odstránené do 30.9.2017. Táto investícia 
bola realizovaná dodávateľom po procese VO zverejnenom v 7/2017 – zákazka s nízkou hodnotou. 
Úspešný účastník ponúkol možnosť úhrady nákladov v splátkach do 28.2.2017 ( potrebné opraviť 
dátum v splátkovom kalendári).   
6/3 -  Informoval starosta, p. Kipikaša : pokračuje proces plynofikácie časti obce, 6.9.2017 bolo 
vydané rozhodnutie stavebným úradom a v súčasnosti bola podaná žiadosť o zápis  do katastra. Je 
potrebné doplatiť cca 4000,00 eur SPP.  
6/4 - Informoval starosta, p. Kipikaša: v tejto súvislosti bola spracovaná aj štúdia k vodovodu pre obec 
Medzany, v súčasnosti bola štúdia postúpená na vyjadrenie a schválenie VVaK.   
6/5 - Informoval starosta, p. Kipikaša:  na základe upozornenia KR PZ SR, odbor dopravy bolo 
preverené vlastníctvo časti komunikácie Medzany – Župčany, ktorá je uvedená ako komunikácia  3. 
triedy. Časť cesty je v rukách viacerých súkromných vlastníkov a preto je nevyhnutné dať tento stav 
do poriadku. V súčasnosti prebiehajú rokovania s občanmi – vlastníkmi, ktorí podpisujú darovacie 
zmluvy obci.  
6/6 – Kontajnery – za účelom zabezpečenia čistoty obce a minimalizovanie rizika vzniku divokých 
skládok  budú zo strany obce zabezpečené min. 2 veľkoobjemové kontajnery v 2. polovici októbra 
2017.  
6/7 - Informoval starosta, p. Kipikaša : ponuka od občana obce / p. Poloha, na odkúpenie  pozemku 
v jeho osobnom vlastníctve za účelom zriadenia zberného dvoru  a kompostoviska v bývalom areáli 
„Ošipárne“. Obec má v tomto areáli už nejaké pozemky – prístupovú cestu. Poslanci odkúpenie 
pozemku odsúhlasili. 
6/8 - Informoval starosta, p. Kipikaša: plnenie splátkových kalendárov s občanmi ( dlhy na 
poplatkoch). 
6/9 - Informoval starosta, p. Kipikaša: žiadosť prevádzkovateľa hracieho automatu o vydanie  súhlasu 
na jeho ďalšie používanie v „Pohostinstve“ v obci Medzany. Žiadosť bola poslancami schválená, 
nakoľko neboli zaznamenané žiadne sťažnosti voči jeho prevádzkovaniu.  
6/10 - Informoval starosta, p. Kipikaša: ZŠ v Medzanoch má v šk. roku 14 žiakov v 1. ročmíku, celkový 
počet žiakov je 142 žiakov. V riešení sú 2 žiaci, prestupujúci z inej školy  do 1. ročníka. Otvorenie šk. 
roka sa uskutočnilo za prítomnosti starostu obce, popoludní sa konalo zasadnutie Rady ZŠ, kde bol 
volený  predseda – Ing. Jurko. 
6/11 - Informoval starosta, p. Kipikaša: MŠ má po schválení RÚVZ schválené 2 triedy a zapísaných je 
43 detí, 8 detí ju navštevuje len dopoludnia. Priestory v MŠ boli upravené tak, aby spĺňali podmienku 
hygieny. 31.8.2017 sa konalo úvodné rodičovské združenie, na ktorom sa zúčastnil starosta obce 
a Ing. Stromková – členka Rady MŚ.   
6/12 – Informovala Ing. Stromková: výzva pre obce na zabezpečenie rekonštrukcie, resp. výstavby 
telocvične so štátnym príspevkom od rezortu školstva, termín podania žiadosti do 29.9.2017. Obec 
bude podávať žiadosť na výmenu osvetlenia a doplnenie svietidiel za účelom zvýšenia kvality 
priestoru na realizáciu majstrovstiev stolnom tenise; opravu strechy, zakúpenie ešte 1 kotla na 



zabezpečenie vykurovania, zvýšenie kvality sociálneho zázemia – sprchy. Odhad investície do 35 tisíc 
eur, spolufinancovanie vo výške 2 000 EUR.   Žiadosť je spracovaná v spolupráci s vedením školy. 
6/13 - Informovala Ing. Stromková: 11.9.2017 bola zverejnená informácia o vyhodnotení žiadosti o 
NFP na  zvýšenie kapacít MŠ  - naša žiadosť je ešte stále v procese posudzovania, resp. postúpená na 
kontrolu na RO. Výsledok by mal byť známy do 18.10.2017.  
6/14 – Ing. Kijovský – upozornil na potrebu vyžiadania Správ o výchovno – vzdelávacej  činnosti 
Materskej školy a Základnej školy za šk. rok 2016/2017, ktoré musia byť schválené Radou Materskej 
školy a Radou Základnej školy.  
6/15 – Informoval starosta, p.Kipikaša : Obec je povinná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
v znení novely č. 94/2017 Z.z.  vypracovať Zásady vybavovania sťažností . 
  

7. Diskusia 
7/1 – p. Novotný predložil ústnu žiadosť o zabezpečenie opravy objektu, v ktorom prevádzkuje                   
„ Pohostinstvo“. Vlastníkom objektu je obec. Ide o výmenu 3-och okien, nakoľko sú nefunkčné, čo sa 
týka uzavretia a úniku tepla. Okrem toho je potrebné, z dôvodu úniku tepla, uložiť pod strechu 
izolačnú vatu. Počas diskusie sa zistilo, že doteraz bola požiadavka konzultovaná vzájomne len ústne 
a vznikli nepresnosti, ktoré je nutné vyjasniť ( výmena okien na 1.podlaží a nie na 2. podlaží 
a položenie tepelnej izolácie pod strechou). Termín obhliadky do 22.9.2017, zakúpenie okien 
požadovaných rozmerov do 30.9.2017 obcou. Výmenu okien si zabezpečí prevádzkovateľ. Zateplenie 
bude realizované súčasne so zateplením krovu na objekte novej materskej školy  a dielní ( efektívne 
využitie materiálu) obcou, resp. stavebnou firmou. 
 
Do budúcna je potrebné dodržiavať pokyny dohodnuté s obcou, a to podávanie žiadostí občanov 
a subjektov na obec v písomnej forme, resp. pri osobnej návšteve na OcÚ, následne bude ústna 
požiadavka spísaná  a podpísaná žiadateľom.     
 

8. Návrh uznesení 
Návrhy uznesení predniesol poslanec OZ,  Ing. Peter Kijovský. Hlasovanie prebehlo v celku / naraz: 

 
A. berie na vedomie 

 
1. určenie zapisovateľa: Ing. Iveta Stromková 
2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta Stromková  
3. člen návrhovej komisie Ing. Radko Ander, Anton Vaňo 
4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia, v realizácii je uznesenie č.    

          17/2017, 20/2017  a 21/2017 

 
B. schvaľuje 

 
1. Program 3.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany  
2. Uzatvorenie zmluvy o prenájme a prevzatí do užívania a prevádzky – rozšírenie plynofikácie  
3. Odkúpenie pozemku k.ú. Medzany od p. Milana Polohu.  
4. Resp. udeľuje súhlas na prevádzkovanie hracieho automatu DOXX na obdobie 4-och rokov  
               v priestoroch „ Pohostinstvo“.                 
5. Vyžiadanie Správ o výchovno vzdelávacej činnosti Materskej školy v Medzanoch a Základnej  
              školy  v Medzanoch za školský rok 2016/2017 schválené Radou MŠ, resp. radou ZŠ.  
6. Podanie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie na rekonštrukciu telocvične pri Základnej škole  
              v Medzanoch a spolufinancovanie vo výške 2 000 EUR. 
7. Vypracovať Zásady vybavovania sťažností  v zmysle zákona č.9/2010 Z.z.  o sťažnostiach    
               v znení neskorších predpisov. 

 



9. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce, p. Kipikaša,  poďakoval prítomným za účasť na 
rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené. 
 

 
Medzany, 15. 09. 2017 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  ...........................................                    ..............................................    
                                             Ing. Peter Kijovský                                        Ing. Iveta Stromková 
 
 
Zapísala: Ing. Iveta Stromková   ..........................................       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 24/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

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 overovateľov zápisnice: Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta Stromková 
A3. člen návrhovej komisie Ing. Radko Ander, Anton Vaňo 
A4. kontrolu plnenia uznesení OZ od posledného zasadnutia, v realizácii je uznesenie č.    
      17/2017, 20/2017  a 21/2017 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo  , 

Ing. Peter Kijovský, Ing. Iveta 

Stromková 

Proti: 0 --------------- 

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko 

                                                                                             
 
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15. 09. 2017 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 

 
 
 



 
 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 25/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B1.        Program 3.   riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany  
 

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15. 09. 2017 

 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 26/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B2.    Uzatvorenie zmluvy o prenájme a prevzatí do užívania a prevádzky – rozšírenie plynofikácie : 
          Druh stavby – líniová stavba 
          Účel stavby – inžinierska stavba 
          Názov stavby – rozšírenie plynofikácie 
Na pozemku KN-E 937/ a 937/2 v k.ú. obce Medzany, podľa stavebného povolenia č. 4504/2016 zo 
dňa 03.04.2017 a kolaudačného rozhodnutia číslo 217/00604-2717 zo dňa 06.09.2017. 
        
  

     

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková Slávko Jurko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko 

                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15. 09. 2017 

 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 



 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 27/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B3.        Odkúpenie pozemku  v k.ú. obce  Medzany od vlastníka  Milana Polohu, nar. 14.05.1949, 
bytom Medzany 119 vedeného na LV č. 115, parcela č. 340/1 – orná pôda o výmere 3283 m2 
v podiele ¼  a parcela 340/2 – orná pôda o výmere 3282 m2 v podiele ¼ . 
  

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková Slávko Jurko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15. 09. 2017 

 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 

 



 
 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 28/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B4.   A udeľuje súhlas na prevádzkovanie hracieho automatu DOXX na obdobie 4-och rokov 
v priestoroch „Pohostinstvo“ v Medzanoch.              
         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15. 09. 2017 

 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 

 



 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 29/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B5.       Vyžiadanie správ o výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy v Medzanoch a Základnej 
školy v Medzanoch za šk. rok 2016/2017, schválených Radou Materskej školy a radou Základnej školy.   
 

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková Slávko Jurko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15.09. 2017 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 

 
 
 



 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 30/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B6.       Podanie žiadosti o poskytnutie štátnej dotácie na rekonštrukciu telocvične pri Základnej škole  
              v Medzanoch so spolufinancovaním vo výške 2 000 EUR. 

 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková Slávko Jurko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15.09. 2017 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková             ....................................... 

 
 



 
 
 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 31/2017 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 15. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B7.       Spracovať Zásady vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v zmysle   
             neskorších predpisov . 

 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander, Anton Vaňo,  

Ing. Peter Kijovský,  Ing. Iveta 

Stromková Slávko Jurko 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Ing. Slávko Jurko  

                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 15.09. 2017 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                  .......................................            
 
Ing. Iveta Stromková         


