
Z Á P I S N I C A  

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti 
konaného dňa 05. 03. 2020 od 17:30 hod. 

 

P r í t o m n í : 
Starosta obce:   Jozef Kipikaša 
Poslanci OZ:     Marcela  Kipikašová,  
                          Mgr. Andrea Jusková, Ing. Slávko Jurko PhD, Ing. Radko Ander, Ing. Peter   
Kijovský 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Mária Gališinová 
 

 

P r o g r a m: 

1.    Otvorenie  
            2.    Určenie  zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.    Voľba návrhovej komisie   
4. Kontrola plnenia uznesení  
5. Schválenie  VZN 1 / 2020 o zápise detí do Materskej školy. 
6. Schválenie  VZN 2 / 2020 o zápise detí do Základnej školy. 
7.  Schválenie VZN 3/ 2020 o určení výšky normatívu  MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ. 
8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v 

MŠ , povinnom príspevku na činosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania. 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce Medzany o vykonaných kontrolách za rok 2019 , 
správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu na rok 2020 s 
výhľadom     na roky 2021 a 2022. 

11. Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

12. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Medzany na vodojem a pozemku v k. 
ú. Obce Župčany na čerpaciu stanicu. 

13. Rôzne 
14. Diskusia  
15. Schválenie uznesení 

16. Záver 
 

 

 

 

 



1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, p.  Jozef Kipikaša, otvoril IX. zasadnutie OZ v Medzanoch . Privítal všetkých 
prítomných  poslancov a prítomných občanov obce, oboznámil ich s programom.  
 
 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola navrhnutá poslankyňa Mgr. Andrea Jusková. Za overovateľov zápisnice 
bol navrhnutý poslanec Ing. Slavko Jurko a Marcela Kipikašová. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Radko Ander a Ing. Peter Kijovský. Návrh bol 
jednohlasne schválený. 
 
4. Kontrola plnenia uznesení.  
Predchádzajúce prijaté uznesenia sú splnené alebo sa plnia Ing. Peter Kijovský prečítal a 
zhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.   
 
5. Schválenie VZN 1/ 2020 o zápise detí do Materskej školy. 
Zápis detí do MŠ v Medzanoch sa uskutoční v termíne od 1.5.2020 do 31.5.2020-presný čas 
stanoví RŠ 15 dní pred začatím zápisu.  
 
6. Schválenie VZN 2/ 2020 o zápise detí do Základnej školy. 
Zápis detí do ZŠ v Medzanoch sa uskutoční v termíne od 16.4.2020 -presný čas stanoví RŠ 15 
dní pred začatím zápisu.  
 
7. Schválenie VZN 3/ 2020 o určení výšky normatívu  MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ.  
 
Poslanec  Ing. Peter Kijovský predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 z       
5 . marca 2020 o určení výšky 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 vrátane prílohy číslo 1. – 
doplnil Peter Kijovský. 
 
8.Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ , 
povinnom príspevku na činosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v 
zariadení školského stravovania.  
Poslankyňa Marcela Kipikašová prečíala informácie o dodatku. 
 
 
 
 



9.Správa hlavnej kontrolórky obce Medzany o vykonaných kontrolách za rok 2019 , správa 
o kontrolnej činnosti za rok 2019. 
 
Hlavná kontrolórka  obce Ing. Mária Gališinová   obce prečítala dané správy.  
 
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu na rok 2020 s 
výhľadom     na roky 2021 a 2022. 
 
Hlavná kontrolórka obce Medzany , Ing. Mária Gališinová prečítala prítomným stanovisko  
hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021 a 2022. Po prečítaní jej stanoviska – odporúča poslancom OZ obce Medzany schváliť 
predložený rozpočet. 
 
 
11 . Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 
 Poslanci sa pýtali hlavnej kontrolórky obce na informácie ako postupovať pri predaji budovy 
a pozemku predajne potravín. Hlavná kontrolórka sa detailne oboznámi s týmto postupom 
a predmetné informácie zašle obecnému úradu aj poslancom.  
Poslanec Ing. Peter Kijovský mal otázky a pripomienky k výdavkovej časti kapitálového 
rozpočtu. Položil otázku, čo sa  plánuje v tomto roku realizovať na výstavbe novej MŠ a termínu 
jej dokončenia. Starosta odpovedal, že tieto prostriedky budú použité predovšetkým do exteriéru 
stavby a čističky-oplotenie  a starosta predpokladá dokončenie stavby do 30.06.2020. Ďalej 
poslanec Peter Kijovský pripomenul, že spolufinancovanie obce ohľadom kapitálových výdavkov  
pre projekt futbalového klubu môžu byť vyššie ako v predkladanom návrhu rozpočtu. Starosta 
odpovedal, že dnes rozprával s predsedom futbalového klubu a momentálne navrhovaná čiastka 
postačuje.  
Poslanec Peter Kijovský navrhoval, aby rozpočet bol schválený bez  41 0630 717001 a bez 
položky 046 0630 717001 – výstavba vodovodu, teda ako prebytkový. Odvodnil, že tejto téme by 
sa rad venoval na samostatnom obecnom zastupiteľstve, kde by bol občanom predstavený 
kompletný proces výstavby a financovania výstavby vodovodu a  tejto téme by rad dal  priestor 
na širokú diskusiu s občanmi, keďže sa jedna o časovo, technologický a finančne náročnú 
investíciu na niekoľko rokov, aj za účasti vodárenskej spoločnosti, prípadne vybraného 
zhotoviteľa diela. S tým starosta súhlasil.  Časovo by sa to stihlo schváliť aj neskôr, keďže ešte 
prebieha stavebné konanie o povolení k výstavbe vodovodu, ešte prebiehajú majetkovo právne 
vysporiadania. ešte nie je vybraný zhotoviteľ diela, ešte nie sú informácie v akom stave je naša 
žiadosť o príspevok na výstavbu a tieto financie sú v podstate v príjmovej časti viazané z príjmu 
predaja predajne Jednota a položka 46 0630 717 001 je viazaná uznesením  číslo 24/2019. 
Starosta na jeho návrh reagoval, že nie je vhodné mať prebytkový rozpočet, tak padol návrh, aby 
bol tento rozpočet schválený tak ako je predložený s opatreniami pri uvedených položkách.  – 
doplnil Peter Kijovský. 
 



 
12. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Medzany na vodojem a pozemku v k. ú. 
Obce Župčany na čerpaciu stanicu.  
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku  v k.ú. Medzany zapísaného  na LV č. 556 
p.č. 245/2 medzi Máriou Kollárovou a obcou Medzany parcela číslo 873 o výmere 1033 m2 
vedenej na LV 913 v k.ú. Medzany  s doplatením sumy 720,00 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie časti z pozemkov v k.ú. obce Župčany parcela číslo 
638/33 a 715/23 o výmere spolu 30 m2  zapísaných  na LV č. 1175, ktorých   vlastníkmi sú Ing. 
Cyril Tuhrín a Ing. Igor Koľšovský na výstavbu čerpacej-tlakovej stanice pre výstavbu 
vodovodu. 
 
Starosta obce prečítal návrh súvisiaci s odkúpením cesty LV 972 a informoval prítomných 
o postupe. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku  v k.ú. Medzany parcela číslo 
1001 zapísanej na LV č.972 od SPF o výmere 256 m2. 
 
13. Rôzne  
Starosta obce prítomným prečítal žiadosť pani Vaľkovej – predsedkyne finančnej komisie obce 
Medzany, v ktorom žiada o odstúpenie z danej funkcie z osobných dôvodov. OZ súhlasilo 
s odstúpením a ukladá podpredsedovi tejto komisie zvoliť nového predsedu a zároveň súhlasí, 
aby pani Vaľková naďalej zostala členkou danej komisie.  
 
Starosta obce prečítal žiadosť pani Sochovičovej, ktorá má záujem o prenájom priestorov 
potravín za účelom otvorenia prevádzky večierky. Poslanci súhlasili , pričom navrhli do zmluvy 
stanoviť presné podmienky o prenájme priestorov.  
 
Poslankyňa p. Marcela Kipikašová predložila starostovi obce p. Jozefovi Kipikašovi 3 cenové 
ponuky na profesionálnu umývačku riadu do školskej jedálne. Zároveň ho poprosila o urobenie 
objednávky a následné zakúpenie umývačky do školskej jedálne. Starosta povedal: ,,nie je 
problém zakúpiť umývačku, peniaze na účte máme“ – doplnila Marcela Kipikasova  
 
Starosta obce prečítal žiadosť občanov   Jozefa  Kopčika, Františka Oršuľáka a Ing. Vladimíra 
Mathiu na zmenu územného plánu obce Medzany tak, aby nimi navrhované parcely 477,483 a  
480  boli v budúcnosti zapracované do územného plánu na individuálnu výstavbu rodinných 
domov. Na základe vyjadrenia starostu obce a poslancov OZ obec v tomto čase neuvažuje 
o rozšírení územného plánu obce.  
 
Starosta obce informoval prítomných, že v roku 2020 by si naša obec  mala pripomenúť 790. 
výročie prvej písomnej zmienky. Navrhuje to spojiť s akciou Pagačare vara guľaš, ktorá je 
naplánovaná na 15.08.2020. 
Starosta informoval prítomných, že poplatky za 2. smetnú nádobu - popolnicu  pre rok 2020 budú  



takéto – počet členov domácnosti  s počtom do  4 (vrátane)  – za druhú smetnú nádobu budú 
platiť 36 €, počet členov domácnosti od 5 vyššie sa už poplatok na 2. popolnicu neplatí – platnosť 
do 31.12.2020. 
  
 
14. Diskusia  
 
Pán Bučko sa informoval, či sa plánuje pri výstavbe vodovodu aj s výstavbou kanalizácie.  
Pán Tabák poprosil, aby sa cesty v zime dôkladne posypovali.  
Majiteľka bytu nad ZŠ predniesla svoju žiadosť ohľadom odkúpenia malej časti pozemku pod 
budovou z dôvodu predaja svojho bytu. Taktiež informovala, že svoju žiadosť podá písomne na 
OcÚ v Medzanoch.  
 
 
15. Schválenie uznesení   
Boli predložené tieto návrhy na uznesenie: 
 

A. berie na vedomie: 
• určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková 
• určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko PhD., Marcela Kipikašova 
• určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander  
• kontrolu plnenia uznesení z 10. 12. 2019 
•  správu č. 7/2019 z kontroly príjmov od iných obcí poskytnutých na činnosť CVČ 
•  správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 – predovšetkým dodržiavať povinnosť 

zverejňovať zákazky v profile verejného obstarávateľa  
• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  Medzany na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021-2022     
•  usporiadanie spoločenskej  akcie „Pagačare varia guľáš“ s dátumom 15. 8. 2020 

 
 

 
B. schvaľuje: 
• program obecného zastupiteľstva 
• všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2020 o zápise detí do materskej školy 
• všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2020 o zápise detí do základnej školy 
• všeobecné záväzné nariadenie číslo 3/2020 o určení výšky 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 vrátane prílohy číslo 1 

• dodatok č. 1 k všeobecnému  záväznému nariadeniu č. 4/ 2019 o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v MŠ , povinnom príspevku na činosť školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania  

• rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 s týmito opatreniami pri čerpaní v 
položkách 41 0630 717001 a 46 0630 717001 vo výdavkoch kapitálového rozpočtu: 



-  musí byť právoplatné stavebné povolenie 
-  musí byť vybraný oprávnený zhotoviteľ diela na výstavbu vodovodu podľa požiadaviek 
zákona o verejnom obstarávaní a o tomto procese budú poslanci vopred informovaní 
- budú vysporiadané všetky majetkoprávne záležitosti k pozemkom týkajúce sa stavby 
vodovodu v prospech obce 
- pred začiatkom výstavby resp. nákupu materiálu sa uskutoční obecné zastupiteľstvo za 
účasti verejnosti, kde bude predstavený kompletný návrh výstavby a financovania 
vodovodu za účasti vodárenskej spoločnosti, prípadne íných dotknutých strán 
- čerpanie týchto finančných prostriedkov z uvedených položiek je podmienené 
uznesením obecného zastupiteľstva 
  

• zámenu a kúpnu zmluvu medzi Máriou Kollárovou - pozemok  v k. ú. Medzany 
zapísaného  na LV č. 556, KNE,  p. č. 245/2 v podiele 1/2 a obcou Medzany – k. ú. 
Medzany, LV 913, KNE,  parcela číslo 873 o výmere 1033 m2 v podiele 1/1  
s doplatením sumy 720,00 € 

• odkúpenie časti pozemkov v k. ú Župčany,  KNC, trvalý trávny porast, LV 1175, parcela 
číslo 638/33 a parcela 715/23 – zastavaná plocha . Návrh kúpnej zmluvy vrátane  ceny za 
m2 neboli  predložené obecnému zastupiteľstvu na dnešnom rokovaní.   

• odkúpenie pozemku od SR  - Slovenský pozemkový fondu,  k. ú Medzany, KNE, ostatné 
plochy,  LV 972, parcela číslo 1001 o výmere 265 m2. Návrh kúpnej zmluvy vrátane  
ceny za m2 neboli  predložené obecnému zastupiteľstvu na dnešnom rokovaní.   

• žiadosť Márie Sochovičovej o prenájom priestorov v budove obecného úradu 
o prevádzkovanie potravín a nájom vo výške 1 €/mesiac + energie na obdobie jedného 
roka s možnosťou predĺženia a s dvojmesačnou výpovednou lehotou  

 
16. Záver. 
 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na verejnom OZ.  Vyhlásil OZ za skončené. 
 
 V Medzanoch      05.03.2020 
 
Zapísala: Mgr. Andrea Jusková............................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:..................................................       .....................................................     
                                               Ing. Slávko Jurko PhD                Marcela Kipikašová 
 
 
 
                                                                                ....................................................................... 
                                                                                                Jozef Kipikaša, starosta obce 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 49/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

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 Kipikašová 
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander  
A4. kontrolu plnenia uznesení z 10. 12. 2019 
A5. správu č. 7/2019 z kontroly príjmov od iných obcí poskytnutých na činnosť CVČ 
A6. správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 -  predovšetkým dodržiavať povinnosť zverejňovať 
zákazky v profile verejného obstarávateľa  
A7. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  Medzany na rok 2020 s výhľadom na 

roky 2021-2022     

A8. usporiadanie spoločenskej  akcie „Pagačare varia guľáš“ s dátumom 15. 8. 2020 

A9. informáciu o poplatku za 2. smetnú nádobu v roku 2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Mgr. Andrea Jusková,  
Marcela Kipikašová,  Ing. 
Peter Kijovský, Ing. Slávko 
Jurko, PhD. 

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

Zdržal sa: 1 Ing. Radko Ander  

Neprítomní: 0 ----------------   

                                                                                             
 
                                                                                                     Jozef Kipikaša 
                                                                                                     starosta obce 
Medzany, 05. 03. 2020 

Overovatelia: 
 Ing. Slávko Jurko PhD.                           .......................................      
 
Marcela Kipikašová                                   .......................................   

 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 50/2020 

z  IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 51/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B2. všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2020 o zápise detí do materskej školy 
 

 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 52/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B3. všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2020 o zápise detí do základnej školy 
 

 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 53/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

• B4. všeobecné záväzné nariadenie číslo 3/2020 o určení výšky 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 vrátane prílohy číslo 1 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 54/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B5. dodatok č. 1 k všeobecnému  záväznému nariadeniu č. 4/ 2019 o povinnom príspevku 
na pobyt dieťaťa v MŠ , povinnom príspevku na činosť školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 55/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
B6.  rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 s týmito opatreniami pri 
čerpaní v položkách 41 0630 717001 a 46 0630 717001 vo výdavkoch kapitálového 
rozpočtu: 
-  musí byť právoplatné stavebné povolenie 
-  musí byť vybraný oprávnený zhotoviteľ diela na výstavbu vodovodu podľa požiadaviek 
zákona o verejnom obstarávaní a o tomto procese budú poslanci vopred informovaní 
- budú vysporiadané všetky majetkoprávne záležitosti k pozemkom týkajúce sa stavby 
vodovodu v prospech obce 
- pred začiatkom výstavby resp. nákupu materiálu sa uskutoční obecné zastupiteľstvo za 
účasti verejnosti, kde bude predstavený kompletný návrh výstavby a financovania 
vodovodu za účasti vodárenskej spoločnosti, prípadne íných dotknutých strán 
- čerpanie týchto finančných prostriedkov z uvedených položiek je podmienené 
uznesením obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

Za: 3 Mgr. Andrea Jusková,   
Marcela Kipikašová,  Ing. 
Peter Kijovský,  

Proti:  1 Ing. Slávko Jurko, PhD. 

Zdržal sa: 1 Ing. Radko Ander 

Neprítomní: 0 ---------------- 

                                                                                               
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 05. 03. 2020 

Overovatelia: 

Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      

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



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 
IČO: 17149002 

V ý p i s 

UZNESENIA č. 56/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B8. odkúpenie časti  pozemkov v k. ú Župčany vedené na  LV č. 1175, parcela číslo 
638/33,715/23. 

  
 

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, 06. 04. 2020 

Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 57/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B7. zámenu a kúpnu zmluvu medzi Máriou Kollárovou - pozemok  v k. ú. Medzany 
zapísaného  na LV č. 556, KNE,  p. č. 245/2 v podiele 1/2 a obcou Medzany – k. ú. 
Medzany, LV 913, KNE,  parcela číslo 873 o výmere 1033 m2 v podiele 1/1  
s doplatením sumy 720,00 € 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 58/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa  05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B9. odkúpenie pozemku od SR  - Slovenský pozemkový fondu,  k. ú Medzany, KNE, 
ostatné plochy,  LV 972, parcela číslo 1001 o výmere 265 m2 

 
 

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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................  



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 59/2020 

z IX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 05. 03. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B10. žiadosť Márie Sochovičovej o prenájom priestorov v budove obecného úradu 
o prevádzkovanie potravín a nájom vo výške 1 €/mesiac + energie na obdobie jedného 
roka s možnosťou predĺženia a s dvojmesačnou výpovednou lehotou  
 

 
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, 05. 03. 2020 

 
Overovatelia: 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                      .......................................      
 
 
 
Marcela Kipikašová                                               .......................................   



 
 
... 


