ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany
konaného dňa 20.9.2019 od 18:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Neprítomný:
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:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. Schválenie úpravy rozpočtu- rozpočtové opatrenie číslo 4.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesení.
10. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce, p. Jozef Kipikaša, otvoril VI. zasadnutie OZ v Medzanoch za účasti verejnosti. .
Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom. Program poslanci jednohlasne
schválili. Ing. Peter Kijovský navrhol program doplniť o jeden bod. Po schválení programu bol
program doplnený a upravený a to tak, že po bode číslo 4. kontrola plnenia uznesení, sa vložil
bod č. 5 správy hlavnej kontrolórky, ostatne body ostali, iba boli prečíslované podľa poradia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa navrhol starosta obce poslankyňu Mgr. Andreu Juskovú. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Radko Ander a pani Marcela Kipikašová..
Návrh bol jednohlasne schválený.

3. Voľba návrhovej komisie
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Kijovský a Mgr. Andrea Jusková. Návrh

bol jednohlasne schválený.
4. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Peter Kijovský prečítal a vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
Hlavná kontrolórka obce prečítala správy:
1. Správa z plnenia prijatých uznesení.
2. Správa z kontroly verejných súťaží pri výstavbe materskej školy za rok 2018.
3. Správa z kontroly čerpania rozpočtu obce za 1. polrok 2019 a kontrola výdavkov na
výstavbu MŠ.
Pani kontrolórka vyhodnotila, že boli ušetrené výdavky na mzdách pre zamestnancov MŠ .
Taktiež povedala, že zákon neukladá postup pri verejnom obstarávaní. Upozornila, že je potrebné
pri uzneseniach/ ukladacích /kontrolných uvádzať dátum.
6. Schválenie úpravy rozpočtu- rozpočtové opatrenie číslo 4.
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu obce Medzany na rok 2019- Rozpočtové
opatrenie číslo 4. Pán starosta vychádzal zo zápisnice z III. Zasadnutia komisie ekonomickej,
výstavby a pre vyhodnocovanie súťažných ponúk konanej dňa 17.9.2019.
Starosta obce zdôraznil, že pri výstavbe MŠ nebola prekročená výška uvádzaná v rozpočte. Je
potrebné ešte oddeliť finančné prostriedky, ktoré boli použité na výstavbu dielní a spojovacej
chodby pre ZŠ. Ing. Peter Kijovský prečítal informácie o presune v daných položkách.
7. Rôzne.
Starosta obce informoval prítomných s možnosťou odpredaja budovy Jednota SD
a potreby dať vypracovať súdno- znalecký posudok na budovu evidovanú na LV 518, KNC,
súpisné číslo 135 a parcely KNC 30/ 2.
Ďalej starosta obce informoval prítomných o realizácii poterov v MŠ.
To pripomienkovali poslanci Ing. Peter Kijovský a Ing. Radko Ander, že potery realizovala iná
firma ako tá, ktorá bola v súťaži vybratá ako najúspešnejšia.
Informovali o firmách, ktoré sa prihlásili do súťaže do termínu: firma VATMEX
a HELIOTRONIC. Ďalej firma IZOLBAU, ktorá sa prihlásila po termíne.
K tomu sa starosta obce vyjadril, že súťaž na zhotovenie poteru pre MŠ bola vypísaná od
27.5.2019 do 6.6.2019 do 16:00 hod. na výmeru 500m2 o hrúbke 5 cm len na novostavbu MŠ
Nie na dielne a spojovaciu chodbu.
Telefonicky bola oslovená aj firma Bastav ešte pred
ukončením súťaže, pretože v denníku Golden v 21. týždni od 20.5.2019 do 26.5.2019 na stránke
6 ponúkala službu na zhotovenie poterov. Podľa ich vyjadrenia na prihlásenie pozabudli. Ako
víťaz súťaže bola firma Vatmex s.r.o. s ponukou 12,60 Euro za 1 m2 s DPH . Bola im doručená
objednávka dňa 12.6.2019 na zhotovenie poteru-termín začatia koniec júna –začiatok júla. Tesne

pred koncom mesiaca júna firma Vatmex starostovi obce oznámila, že z kapacitných dôvodov
termín realizácie poteru nemôžu dodržať. Koncom júna sa na pána starostu obrátila pani
riaditeľka ZŠ, aby sa súrne dokončili aj dielne a spojovacia chodba kvôli ŠKD. Keďže firma
Vatmex sa zo súťaže odhlásila, pán starosta oslovil znova 3 firmy, ale už s výmerou vyššou a to
o dielne a spojovaciu chodbu, čiže na 635 m2. Firma Heliotronic s.r.o. a Izolbau s.r.o. na
ponúknutej cene za 1 m2 trvali. Firma Bastav s.r.o. doručila dňa 11.7.2019 ponuku na zhotovenie
poteru do hrúbky 7 cm za 10, 20 Eur za m2 s DPH.
Poslanec Ing. Kijovský a poslanec Ing. Ander zdôraznili, aby hlavná kontrolórka obce
ďalší postup ohľadom zhotovenia poterov preverila. Starosta obce s ich návrhom súhlasil a uvítal
ho.
Starosta obce sa vyjadril k výzve MAS Stráže vo veci obnovy účelovej komunikácie v obci
Medzany. K tomu sa vyjadril aj poslanec Ing. Peter Kijovský, že termín podávania žiadostí bol
posunutý.
Starosta informoval ďalej o potrebe v prospech obce majetkovo a právne vysporiadať
pozemok vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, KNE 1001 o výmere 265 m2, ostatná
plocha LV 972.
Mgr. Andrea Jusková požiadala, aby sa opäť dala do prevádzky Obecná knižnica, ktorá
bola v roku 2012 vyradená z evidencie knižníc na žiadosť obce. Knižnica by sa presunula do
budovy ZŠ, so súhlasom vedenia obce i vedenia školy. Obecnú knižnicu / jej presťahovanie,
vytriedenie kníh, opravu poškodených kníh, usporiadanie i zavedenie elektronickej databázy
kníh/ bude zodpovedná Mgr. Andrea Jusková.

8. Diskusia.
Pán Nemšák navrhol obecnému zastupiteľstvu, či by nebolo možné, aby sa vydával raz mesačne
nejaký tlačený informátor pre občanov obce, čo starosta obce podporil. Pani Havrilová sa pána
starostu spýtala,koľko financií je potrebných na dokončenie MŠ, keď na rodičovskom združení
5.9. 2019 povedal, že čaká na úpravu rozpočtu zo strany poslancov.
Poslanec Ing. Peter Kijovský bol údajne niektorými rodičmi z rodičovského združenia
v Materskej škole konaného dňa 5.9.2019 informovaný, že starosta obce oboznámil prítomných
rodičov ohľadom stavu výstavby novej Materskej školy, že poslanci nechválili peňažné
prostriedky na výstavbu novej Materskej školy v tomto roku. Podotkol, že na výstavbu MŠ na rok
2019 bolo dňa 28.02.2019 schválených 100 000 € a k 31.08.2019 bolo z tejto sumy vyčerpaných
90% .Tiež uviedol, že nie je si vedomý žiadneho uznesenia, v ktorom by poslanci neschválili
financie na výstavbu, čo je možné si overiť aj na stránke obce.
Starosta obce Jozef Kipikaša sa vyjadril, že ide o nedorozumenie, pretože nebola podaná
informácia o schválenom rozpočte pre rok 2019 na výstavbu MŠ. Moja odpoveď bola, že
prostriedky sú už vyčerpané zo schváleného rozpočtu na tento rok a čakám na úpravu rozpočtu.
Čerpanie bolo nasledovné – viac ako 60% vlastných finančných prostriedkov na výstavbu MŠ
bolo vyčerpaných k 15.3.2019 v sume 63 437 € ( hlavne na kúrenie) a mohlo sa čerpať 61 000 €,
čo mi bolo poslancami vyčítané. Ďalšie čerpanie z rezervného fondu mohlo byť až po schválení

záverečného účtu 21.06.2019. Preto môj návrh na úpravu rozpočtu dňa 16.04.2019 bol
poslancami presunutý na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, čo je uvedené
v zápisnici zo dňa 16.04.2019 v bode číslo 5. Taktiež moja požiadavka o úpravu rozpočtu zo dňa
19.08.2019 bola presunutá na ďalšie zasadnutie dňa 20.09.2019. Do tej doby bolo vyčerpaných
cca 93 000 €, preto som 20.09.2019 znova požiadal o úpravu a navýšenie rozpočtu na
dokončovacie práce v MŠ, čo bolo poslancami aj schválené.

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

20.9.2019

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

Overovatelia zápisnice:..................................................
Ing. Radko Ander

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 31/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 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. Radko Ander, Marcela Kipikašova
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Mgr. Andrea Jusková
A4. kontrolu plnenia uznesení z 21.6.2019
A5. správu č. 1/2019 z kontroly verejných súťaží pri výstavbe materskej školy za rok 2018 –
zateplenie, fasády, omietky
A6. správu č. 2/2019 z kontroly plnenia prijatých uznesení
A7. správu č. 3/2019 z kontroly čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2019 a kontrola výdavkov
na výstavbu MŠ
Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD.,

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

Marcela Kipikašová

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

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 32/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B1. program obecného zastupiteľstva. Po schválení programu bol program doplnený
a upravený a to tak, že po bode číslo 4. kontrola plnenia uznesení, sa vložil bod č. 5
správy hlavnej kontrolórky, ostatne body ostali, iba boli prečíslované podľa poradia

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 33/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B.

schvaľuje

B2. rozpočtové opatrenie č. 4
Hlasovanie:
Za:

3

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

1

Ing. Radko Ander

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 34/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B.

schvaľuje

B3. v prospech obce majetkovo právne vysporiadať pozemok vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu, KNE 1001 o výmere 265 m2, ostatná plocha LV 972
Hlasovanie:
Za:

3

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

1

Ing. Radko Ander

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 35/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B.

schvaľuje

B4. vypracovať súdno-znalecký posudok na budovu evidovanu na LV 518, KNC, súpisné
číslo 135 a parcely KNC 30/2
Hlasovanie:
Za:

3

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

1

Ing. Radko Ander

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 36/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B.

schvaľuje

B5. zriadenie obecnej knižnice v priestoroch základnej školy so súhlasom pani riaditeľky
základnej školy

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,

IČO: 17149002
UZNESENIE č. 37/2019
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 20. 9. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
C.

ukladá

C1. hlavnej kontrolórke skontrolovať verejnú súťaž na práce a materiál – poter pri
výstavbe materskej školy. Súťaž bola podľa výzvy uzavretá 6.6.2019. Výsledky súťaže
boli starostom rozdielne prezentované na OZ 21.6.2019
a dnešnom obecnom
zastupiteľstve.

Hlasovanie:
Za:

4

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

Proti:

0

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

Zdržal sa:

0

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

Neprítomní:

1

Ing. Slávko Jurko, PhD

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 20. 09. 2019
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

