
Z Á P I S N I C A  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany 
konaného dňa 5. 10. 2018 od 18:00 hod. 

 

P r í t o m n í : 

Starosta obce:                     Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:                        Ing. Radko Ander, Ing. Peter Kijovský, Anton Vaňo,    
                                                

N e p r í t o m n í:            Ing. Iveta Stromková, Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Mária Gališinová –                     
                                               kontrolórka obce  

P r o g r a m: 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
5. Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Schválenie uznesení  
9. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p.  Jozef Kipikaša, otvoril 6. zasadnutie OZ v Medzanoch v roku 2018, na ktorom privítal 
všetkých prítomných, zasadnutie bolo verejné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania.  

 
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa navrhol starosta obce poslanca Ing. Radka Andera.  Za overovateľov zápisnice boli 
navrhnutí poslanci: Ing.  Peter Kijovský, Anton Vaňo. Návrh bol jednohlasne schválený. 

 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ing.  Peter Kijovský, Anton Vaňo. Návrh bol 
jednohlasne schválený.  

 
4. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce 
Informáciu predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných s aktuálnym zostatkom na obecnom 
účte, stav k 5.10.2018.  
 

5. Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 
Neprítomnosť hlavnej kontrolórky ospravedlnil Ing. Peter Kijovský a zároveň prečítal jej Správu č. 2 
z kontroly čerpania finančných prostriedkov určených na výdavky a služby na položke 630 Tovary 
a služby za rok 2017. 
 



Cieľ kontroly: dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie, oprávnenosť výdavku, čerpanie rozpočtu. 
Kontrolné zistenia: chýbajúce resp. nedoložené objednávky, interné doklady, zmluvy, zverejňovanie 
nie je v niektorých prípadoch metodický správne, čerpanie finančných prostriedkov bez úpravy 
rozpočtu.  

Prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov do 15. 11. 2018 

Starosta:  ide predovšetkým o administratívne chyby, ktoré sa odstránia do požadovaného dátumu 

Kijovský: za závažnejší nedostatok považuje, že vynaložené výdavky neboli predtým vyčlenené 
obecným zastupiteľstvom v rozpočte. Rozpočtové oparenia vykonávať pred uskutočnením výdavku, ak 
na takýto účel nie sú finančné prostriedky vyčlenené, tak ako už na to poslanci upozorňovali, viď 
zápisnica z 29.12.2017. 

Správu číslo 3/2018 z kontroly preplácania nevyčerpaných dovoleniek od roku 2008 prečítal Ing. Radko 
Ander. 

Starosta: nečerpanie mojej dovolenky a jej prepadnutie je moja záležitosť 

Ander: odporúča starostovi čerpanie dovolenky, aby nedochádzalo k jej preplácaniu 

6. Rôzne 
Starosta predložil návrh VZN číslo 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019. V tomto VZN nie je zmena oproti roku 2018. 
Poslanci: bez výhrad 
 
Starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu takto: 
Znížiť bežné výdavky v položkách: 

- 0911 v rozpočte mzdy v materskej škole – 30 000 €, odmeny materská škola -1 500 €, odvody 
z miezd MS -10 000 € 

- 0640 v rozpočte verejné osvetlenie – 8 000 € 
Celková suma 49 500 eur. Túto sumu presunúť do kapitálovej časti výdavkov. 
Navýšiť kapitálové výdavky v položke: 

- výdavky pri výstavbe novej MS o  + 49500 € 
Ako dôvod uviedol nízke čerpanie týchto výdavkov a potrebu týchto finančných prostriedkov na už 
začaté práce pri výstavbe MŠ – zateplenie, fasáda, omietky. 
 
Poslanci: nepodporili tento návrh, pretože im neboli  predložené zápisnice z týchto verejných súťaži, 
čiže kto sa zúčastnil súťaže, za akých podmienok, kto vyhodnocoval ponuky, úspešní uchádzači 
a víťazné sumy, odvolávajúc sa aj na zápisnicu z obecného zastupiteľstva z 23.8.2018, že zmeny 
v rozpočte sa uskutočnia pred začatím prác.  Žiadali o vysvetlenie, prečo sa nezačali práce na kúrení 
a vode, keďže tam už vyhodnotenie bolo ukončené zápisnicou. Čerpanie v kapitálových výdavkov 
k 30.9.2018 na výstavbu MS je 36,65 %, čo momentálne postačuje na začatie prác na vodu, plyn a 
kúrenie.  
Starosta: s prácami na fasáde sa začali z dôvodu dobrého počasia, nie je presvedčený o správnosti 
vyhodnotenia verejnej súťaže na kúrenie a vodu, pretože účastník súťaže bol neoprávnené vylúčený – 
dve verzie výkazu výmer (projektový a rozpočtový), túto chybu objavil po vyhodnotení súťaže a chcel 
o nej informovať na zrušenom zastupiteľstve zo dňa 10.9.2018 
Poslanci: zastupiteľstvo 10.9.2018 sa nekonalo z dôvodu ospravedlnenia väčšiny poslancov, čiže by 
nebolo uznášania schopné a ďalšie zastupiteľstvo starosta zvolal až na 5.10.2018.  Súťaž na plyn, vodu 
vyhodnocovali na základe podkladov, ktoré dal starosta poslancom aj záujemcom. Z vyhodnotenia 
vtedy vylúčili troch záujemcov, jeden podal ponuku po termíne doručenia a dve ďalšie ponuky nemali 



ocenené všetky položky z výkazu výmer, viď zápisnicu z 23.8.2018. Spomínané dve verzie výkazu výmer 
neboli poslancom predložené ani na tomto zastupiteľstve.  
 
Poslanec Kijovský predložil návrh na zmenu rozpočtu takto: 

- Ponížiť položku 0111 633006 všeobecný materiál -500 € 
- Navýšiť  položku 0810 642001 rekreačné a športové služby  + 500 € pre futbal – žiaci. 

Ako dôvod uviedol, že takáto požiadavka už bola predrokovaná na marcovom zastupiteľstve a tiež 
z dôvodu väčšej aktivity týkajúceho sa žiackeho futbalu. Návrh bol prijatý bez námietok. 
 
Poslanec Kijovský informoval o plnení uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev. 
Pripomenul uznesenie z mája 2018 ohľadom overenie účtovnej závierky audítorom obce Medzany za 
rok 2017. Uznesenia z 2.8.2018 a 23.8.2018 nevyhodnocoval, pretože zápisnice nie sú doteraz 
starostom zverejnené. Ďalej upozornil, že doteraz nebola Centru voľného času pri ZŠ Medzany 
vyplatená schválená suma a že sa situácia opakuje z roku 2017. Ďalej pripomenul vzájomnu dohodu, 
že je potrebné pomaly uhrádzať obcou pozastavenú časť finančných zdrojov pre základnú školu, aby 
ZŠ mohla tieto viazané výdavky využiť do 31.12. daného roka. 

Starosta: audit za minulý rok prebieha, zápisnice ešte nezverejnil z dôvodu nepodpísania všetkými 
poslancami (Ing. Stromková). 

7. Diskusia 
Mária Miklušová: informovala o komplikáciach v komunikácii so starostom obce pri jej žiadosti 
o prenájom telocvične za účelom precvičovania pre deti a ženy, tak ako to už realizuje vo viacerých 
obciach, žiadosť doposiaľ nebola schválená. 
 
Starosta: odôvodnil formu komunikácie za nevhodnú, kedže dochádzalo k nedorozumeniam s p. 
Miklušovou či už telefonicky alebo osobne 
 

8. Schválenie uznesení  
Návrhy uznesení predniesol poslanec OZ,  Ing. Peter Kijovský. Hlasovanie prebehlo jednotlivo u týchto 
bodov: 
 

A. berie na vedomie 
1. určenie zapisovateľa: Ing. Radko Ander,  
2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Peter Kijovský, Anton Vaňo  
3. určenie návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Anto Vaňo 
4. Správu HK č. 2 z kontroly čerpania finančných prostriedkov určených na výdavky a služby na 

položke 630 Tovary a služby za rok 2017 

5. Správu HK č. 3/2018 z kontroly preplácania nevyčerpaných dovoleniek od roku 2008 
 

B. schvaľuje 
1. Program 6.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany  
2. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2019 
3. Rozpočtové opatrenie č. 1: 

- Ponížiť položku 0111 633006 všeobecný materiál -500 € 
- Navýšiť  položku 0810 642001 rekreačné a športové služby  + 500 € pre futbal – žiaci. 
 

C. neschvaľuje 
Návrh starostu na zmenu rozpočtu: 



- Znížiť bežné výdavky v rozpočte, v  položke 0911 mzdy v materskej škole o 30 000 €, odmeny 
materská škola o   1 500 €, odvody z miezd MŠ o 10 000 €; v položke 0640 verejné osvetlenie 
o 8000 €. Spolu ide o 49 500 eur a presunúť ich do kapitálových výdavkov v rozpočte. 

- Navýšiť kapitálové výdavky v položke výstavba novej MS o sumu 49 500 €. 
   

9. Záver 
Starosta obce, p. Kipikaša,  poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za 
ukončené. 

 
Medzany, 05. 10. 2018 

 
 
Zapísal: Ing. Radko Ander    ..........................................       
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:          ...........................................                       ........................................                     
                                                       Ing. Peter Kijovský                                                Anton Vaňo                   
 
 

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

                                                                                       Jozef Kipikaša,  starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 38/2018 

zo  6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 10. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A1. určenie zapisovateľa: Ing. Radko Ander,  
A2. určenie overovateľa zápisnice: Ing. Peter Kijovský, Anton Vaňo  
A3. určenie návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Anto Vaňo 
A4. Správu HK č. 2 z kontroly čerpania finančných prostriedkov určených na výdavky a služby 
na položke 630 Tovary a služby za rok 2017 
A5. Správu HK č. 3/2018 z kontroly preplácania nevyčerpaných dovoleniek od roku 2008 

 
 
 

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Peter Kijovský Ing. Radko 

Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Iveta 

Stromková 

                                                                                             
 
     
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 05. 10. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                 .......................................          Anton Vaňo          .......................................   
 

 
 
 

 



 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 39/2018 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 10. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B1.        Program 6.    zasadnutia obecného zastupiteľstva Medzany 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Iveta 

Stromková 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 05. 10. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                .......................................          Anton Vaňo          .......................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 40/2018 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 10. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B2.        Všeobecné záväzne nariadenie č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 
 

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Iveta 

Stromková 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 05. 10. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                .......................................          Anton Vaňo          .......................................   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,  

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 41/2018 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 10. 2018 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

 

                                 B.   S c h v a ľ u j e   

B3.  Rozpočtové opatrenie č. 1: 
- Znížiť položku 0111 633006 všeobecný materiál -500 € 
- Navýšiť  položku 0810 642001 rekreačné a športové služby  + 500 € pre futbal – žiaci 

 
  

         

Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko 

Ander, Anton Vaňo   

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 2 Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Iveta 

Stromková 

                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 05. 10. 2018 

 
Overovatelia: 
Ing. Peter Kijovský                .......................................          Anton Vaňo          .......................................   
 

 

 


