
Z Á P I S N I C A  

z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany za  účasti verejnosti 
konaného dňa 9. 09. 2021 od 17: 15 hod. 

/za dodržania pandemických opatrení/ 

Prítomní::  Jozef Kipikaša – starosta obce , hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Gališinová, 
Ing. Slávko Jurko PhD, Ing. Peter Kijovský, Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová 
 

Neprítomní: Mgr. Andrea Jusková 

 

P r o g r a m:  

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení  
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 
5. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku 
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 
7. Návrh na prijatie úveru – vodovod a cesta 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Schválenie uznesení 
11. Záver 
 

  
1.Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce, Jozef Kipikaša otvoril XVI. zasadnutie OZ v Medzanoch . Privítal všetkých 
prítomných  poslancov a  oboznámil ich s programom.  
 
 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku bola navrhnutá poslankyňa Marcela Kipikašová. Za overovateľov zápisnice bol 
navrhnutý poslanec Ing. Slávko Jurko PhD a Ing. Radko Ander. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
Za návrhovú komisiu boli navrhnutí poslanci: Ing. Peter Kijovský a Marcela Kipikašová. Návrh 
bol jednohlasne schválený. 
 



 Kontrola plnenia uznesení.  
Predchádzajúce prijaté uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne. Kúpna zmluva č. 
00906/2021 – PKZ – K40121/21.00 bola zverejnená na obecnej stránke od 13.8.2021 a je už 
podaná na vklad do katastra. 
 
 
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 
1. V §4 Povinný príspevok na činnosť školského klubu detí a na centrum voľného času 
Sa mení len novým textom a to takto: 
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je zákonný  zástupca 
žiaka povinný prispievať mesačne sumou 5,00 Eur na jedno dieťa ktoré je umiestnené v ŠKD do 
14:00 hodiny a sumou 10,00 Eur pre dieťa umiestnené v ŠKD do 16:00 hodiny. Tento povinný 
príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Bolo to schválené. 
 
5. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku  
p. starosta chcel telocvičňu poskytnúť iba pre florbal, futbal, stolný tenis a cvičenie pre ženy na to 
reagovala kontrolórka obce, že je to diskriminačné a preto sa p. starosta rozhodol vyňať 
telocvičňu zo správy školy naspäť pod obec. Energie a upratovanie bude zabezpečovať škola. 
Poslanci  prevod schválili. 
 
 
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 
p. Ing. Peter Kijovský vysvetlil zúčastnený, že ide len o presun medzi položkami z dôvodu 
príjmu zo ŠR na učebnice, materiál na COVID pre ZŠ a MŠ a taktiež na výdavky na COVID. 
Jednohlasne schválené. 
 
7. Návrh na prijatie úveru – vodovod a cesta 
p. starosta informoval o skutočnom stave prác na vodovode a tiež nás oboznámil, že firma 
Swietelsky podala žiadosť o navýšenie ceny z dôvodu zvyšovania cien materiálu vo výške 9,759 
eur. Na to reagoval p. poslanec Jurko a p. kontrolórka, že je to nezákonné keďže vo verejnej 
súťaži firma stanovila cenu na 478.813 eur. Prvá faktúra už bola firme uhradená a to vo výške 
106,652 eur. Čo sa týka tlakovej skúšky už položeného obecného potrubia bude treba urobiť 
výberové konanie, lebo v cene projektu vodovod to nebolo naceňované. P. starosta nás oboznámil 
zo stanoviskom žiadosti z enviromentálneho fondu. Ďalej nás informoval o prieskume bánk na 
poskytnutie úveru: 
VÚB – 0,24 % úrok na 200,000 eur 
SLSP – 0,17 % úrok na 200,000 eur 
PRIMA BANKA – 0,16 % úrok na 200,000 eur 
Úver by sa bral pri neodkladnej záležitosti a vtedy by sa zvolalo aj mimoriadne zastupiteľstvo 
ohľadom schválenia úveru. K 9.9.2021 má obec na účte 132,000 eur. 
 
8. Rôzne  



 Poslanec Kijovský mal dotaz k predchádzajúcemu  zastupiteľstvu na ktorom sa rozhodovalo o 
spolufinancovaní od obce pre TJ Medzany 20% na dokončenie tribúny. Pán starosta povedal, že 
pokiaľ bude zmluva podpísana financie uhradí. 
 
10. Diskusia   
Poslanec Ander sa pýtal o veľkokapacitné kontajnery. P. starosta odpovedal, že 10m3 kontajner 
bol v auguste umiestnený pri dome smútku a hneď bol zaplnený. Podľa poslanca o  tomto 
umiestnení občania neboli vôbec informovaní.  
P. Magda sa opýtal či bude ešte do konca roka zabezpečený veľkokapacitný kontajner v obci. Na 
to mu p. starosta odpovedal, že nie lebo je to drahé a občania tam hádžu aj nebezpečný odpad. 
Pokiaľ bude mať niekto záujem o kontajner, môže to nahlásiť na obecnom úrade. Obec kontajner 
zabezpečí, ale občania si to musia uhradiť sami. 
Poslanec Jurko a Ander požiadali p. starostu o predloženie zmluvy s firmou vyvážajúcou 
komunálny a separovaný odpad z obce. 
p. Uličný podal žiadosť na obecný úrad ohľadom zníženia rýchlosti na ceste k novej materskej 
škole. Keďže obec nemôže znižovať rýchlosť na obecných komunikáciách bol podaný návrh na 
umiestnenie upozorňujúcich značiek. 
Poslankyňa Kipikašová poprosila p. starostu o umiestnenie zrkadiel na rázcestiach od Župčian, 
pri zvonici a pred p. Šimočka z dôvodu neprehľadnosti na hlavnú cestu a taktiež doriešiť 
parkovanie na hlavnej ceste. P. starosta má podať žiadosť na okresný úrad dopravy. 
p. Ing. Čirč mal otázku ohľadom zberného dvora. Dostal odpoveď, že ešte stále nebola podpísaná 
jednou osobou zmluva o rozdelení pozemku, takže zberný dvor do konca roka nebude. 
 
11. Schválenie uznesení 
 

A. berie na vedomie: 
• určenie zapisovateľky: Marcela Kipikašova 
• určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Radko Ander 
• určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Marcela Kipikašova  
• kontrolu plnenia uznesení z 14. 6. 2021 

 
 

B. schvaľuje: 
• program obecného zastupiteľstva 
• dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu 4/2019 
• dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku – vrátenie budovy telocvične do správy 

obce 
• úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie  č. 1  

, 
 
 
12. Záver. 



Starosta obce Jozef Kipikaša poďakoval prítomným za účasť na verejnom OZ.  Vyhlásil OZ za 
skončené. 
            
 
 
                                                                                                        V Medzanoch      09.09.2021 
 
Zapísala: Marcela Kipikašová ............................................. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:..................................................       .....................................................     
                                                Ing. Slávko Jurko PhD                            Ing. Radko Ander 
 
 
 
                                                                                ....................................................................... 
                                                                                                Jozef Kipikaša, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 13/2021 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 09. 09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
 

A1. určenie zapisovateľky: Marcela Kipikašova 
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing. Radko Ander 
A3. určenie členov návrhovej komisie: Ing. Peter Kijovský, Marcela Kipikašova  
A4. kontrolu plnenia uznesení z 14. 6. 2021 

 
 

 
Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander,  Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD.,  

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

Zdržal sa: 0 ---------------- 

Neprítomní: 1 Mgr. Andrea Jusková  

                                                                                             
 
                                                                                                     Jozef Kipikaša 
                                                                                                     starosta obce 
Medzany, 09. 09. 2021 

Overovatelia: 
 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                       .......................................      
 
 
 
Ing. Radko Ander                                                 .......................................   
 
   



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 14/2021 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 09. 09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B. schvaľuje 
 

B1. program obecného zastupiteľstva 
 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Mgr. Andrea Jusková,    

                                                                                             
 
    
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 09. 09. 2021 

 
Overovatelia: 
 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                                 .......................................      
 
 
 
Ing. Radko Ander                                                           .......................................   
 



Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 15/2021 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 09. 09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B2. dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu 4/2019 
 

 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Mgr. Andrea Jusková,    

                                                                                             
 
    
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 09. 09. 2021 

 
Overovatelia: 
 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                                 .......................................      
 
 
 
Ing. Radko Ander                                                           .......................................   



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 16/2021 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 09. 09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B3. dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku – vrátenie budovy telocvične do 
správy obce 
 

 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Mgr. Andrea Jusková,    

                                                                                             
 
    
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 09. 09. 2021 

 
Overovatelia: 
 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                                 .......................................      
 
 
 
Ing. Radko Ander                                                           .......................................   



 
Obec Medzany,  zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom, 

IČO: 17149002 

UZNESENIE č. 17/2021 

z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 09. 09. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch  

B schvaľuje 
 

B4. úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie  č. 1  
 

 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Ing. Radko Ander Marcela 
Kipikašová,  Ing. Peter 
Kijovský, Ing. Slávko Jurko, 
PhD. 

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

Zdržal sa: 0 --------------- 

Neprítomní: 1 Mgr. Andrea Jusková,    

                                                                                             
 
   
 
 
                                                                                                 Jozef Kipikaša 
                                                                                                 starosta obce 
Medzany, 09. 09. 2021 

 
Overovatelia: 
 
Ing. Slávko Jurko, PhD.                                                 .......................................      
 
 
 
Ing. Radko Ander                                                           .......................................   


