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ZÁ P I S N I C A 
 

z I. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len: „zasadnutie OcZ“) 
obce Medzany, 

zo dňa  
13.12.2022 (17:00 – 18:30) 

 
Prítomní poslanci:  

Ander Radko, Ing.,    Eliáš Peter, 
Jurko Slávko, Ing., PhD,    Falat Matúš, 
Jusková Andrea, Mgr.,     Kollár Peter, 
Kijovský Peter, Ing., PhD.,   Vaľková Emília, Mgr., 
Kipikašová Marcela,    Vaňová Jana. 

Ostatní prítomní: 
Kipikaša Jozef. – starosta obce 
Miklušová Mária – starostka obce 
Mário Kipikaša – predseda miestnej volebnej komisie 
Gališinová Mária, Ing. – hlavná kontrolórka 
+ občania 

Neprítomní poslanci:  
  Bučko Leonard, RNDr. 

Program: 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou 
na zasadnutie.  
 

P O Z V Á N K A 
 

V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa 

u s k u t o č n í 
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany dňa 

 
13. decembra 2022 (utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany 

 

Program: 
Hymna 
Otvorenie zasadnutia 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Správa o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Medzany a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva - 
predkladá predseda miestnej volebnej komisie 
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom obce 
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
5. Vystúpenie starostu obce 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
7. Voľba návrhovej komisie 
8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení 
9. Návrh na zriadenie komisií OcZ, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií 
10.Určenie mesačného platu starostu obce 
11.Vystúpenia hostí 
12.Závery z rokovania 

            13.Záver        Kipikaša Jozef v.r. starosta obce 
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Otvorenie zasadnutia 
 

I. zasadnutie obecného zastupiteľstva – ustanovujúce otvoril starosta obce Jozef Kipikaša o 17.00 

hodine privítaním všetkých prítomných a podľa protokolu ich požiadal aby vstali a vypočuli si hymnu 

Slovenskej Republiky. Pri zahájení zasadnutia boli prítomní šiesti novozvolení poslanci, štyria poslanci 

volebného obdobia 2018 – 2022. Novozvolený poslanec Bučko sa vopred ospravedlnil. Zastupiteľstvo  

bolo uznášaniaschopné. V miestnosti bola prítomná aj novozvolená starostka obce Mária Miklušová, 

predseda volebnej komisie, hlavná kontrolórka obce, ekonómka obce a občania.  

Zástupca starostu Peter Kijovský požiadal o prečítanie listu od prešovského župana p.Milana 

Majerského, v ktorom p. Majerský ďakuje starostovi Jozefovi Kipikašovi za dlhoročnú spoluprácu 

s úradom PSK. 

 
 
 

1. Informácia miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 
obce 

V bode 3 predseda miestnej volebnej komisie, pán Mário Kipikaša oznámil výsledky volieb do 

orgánov samospráv, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 

 Volebná miestnosť bola otvorená od 7:00 – 20:00 hod. Nakoľko tieto voľby boli spojené 

spolu s voľbami do samosprávnych krajov, výsledky hlasovaní boli známe až neskôr.  

Obec Medzany tvorí 1 volebný obvod, v ktorom sa volili 7 poslanci.  

 

 V zozname voličov bolo zapísaných 741 voličov. Počet odovzdaných obálok vo voľbách bolo 

537. Celková účasť tak dosiahla 72,46 %. 

Voľba poslancov do obecného zastupiteľstva: 

Počet platných odovzdaných hlasov: 529 

Do obecného zastupiteľstva v Medzanoch pre volebné obdobie 2022 – 2026 boli zvolení títo poslanci: 

1. Kijovský Peter, Ing., PhD. Dobrá voľba a umiernení 291 hlasov 
2. Bučko Leonard, RNDr. nezávislý 255 hlasov 
3. Vaľková Emília, Mgr. nezávislá 229 hlasov 
4. Kollár Peter nezávislý 212 hlasov 
5. Eliaš Peter nezávislý 203 hlasov 
6. Vaňová Jana nezávislá 167 hlasov 
7. Falat Matúš nezávislý 163 hlasov 

Náhradníci: 
8. Novotný Ján nezávislý 161 hlasov 
9. Skočej Michal nezávislý 155 hlasov 
10. Stromková Iveta, Ing. Som Slovensko 153 hlasov 
11. Rohaľ Marek nezávislý 143 hlasov 
12. Kipikašová Marcela nezávislá     140 hlasov 
13. Havrilová Gabriela nezávislá 120 hlasov 
14. Koľšovská Jaroslava nezávislá 114 hlasov 
15. Tabák Rastislav SMER- SD   87 hlasov 
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16. Jusková Andrea, Mgr. Som Slovensko   84 hlasov 
17. Palčák Peter, Ing. Som Slovensko   80 hlasov 
18. Gáll Lukáš Hlas SD   64 hlasov 
19. Gáll Jozef Hlas SD   46 hlasov 
20. Oláh Peter ĽS NS   18 hlasov 

 
Voľba starostu obce: 
Do úradu starostu obce boli zaregistrovaní piati kandidáti: 

Počet platných odovzdaných hlasov: 530 
Jednotliví kandidáti na starostu obce  Medzany získali nasledovný počet platných hlasov: 

1. Miklušová Mária nezávislá 252 hlasov 
2. Kipikaša Jozef Som Slovensko 136 hlasov 
3. Hrib ľan Ján, Mgr. nezávislý 125 hlasov 
4. Gáll Jozef Hlas SD   16 hlasov 
5. Oláh Peter ĽS NS     1 hlas 

Za starostku obce na volebné obdobie 2022 – 2026 bola zvolená: Mária Miklušová, ktorá získala 

47,54% hlasov. 

 

 
2. Zloženie sľubu starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zasadnutia. 

Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce. 

 
 

Zloženie sľubu sa riadi § 13, odst.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Úradujúci  

starosta Jozef Kipikaša., požiadal novozvolenú starostku Máriu Miklušovú, aby zložila tento sľub: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

Medzany a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Mária Miklušová tento sľub zložila a zároveň ho potvrdila vlastnoručným podpisom. Následne starosta 

Kipikaša jej odovzdal insignie a predseda volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení. Zložením 

sľubu sa začalo jej funkčné obdobie vo funkcii starostky obce Medzany vo volebnom období 2022 - 2026. 

Týmto starostka Mikulšová prevzala vedenie obecného zastupiteľstva. 

 

 

3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Odovzdanie 
osvedčení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva v obci Medzany 

 

Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva sa riadi § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Mária Miklušová požiadala novozvolených poslancov, aby prečítali sľub a následne 

potvrdili svojím vlastnoručným podpisom. 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne 
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predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Všetci zvolení, prítomní poslanci OcZ – Peter Eliáš, Matúš Falat, Peter Kijovský, Peter Kollár, Emília 

Vaľková, Jana Vaňová tento sľub potvrdili aj svojim podpisom. Predseda volebnej komisie Mário 

Kipikaša im následne odovzdal osvedčenia o zvolení. 

 

4. Vystúpenie novozvolenej starostky obce Medzany 

 

Slova sa ujala novozvolená starostka obce Mária Miklušová, ktorá sa najprv prihovorila 

občanom Medzan a poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a hlavne tým, ktorí jej vyjadrili dôveru 

a vďaka nim môže začať pracovať na krajších a spoločných Medzanoch. Dôvera, ktorú jej odovzdali 

občania v komunálnych voľbách je pre ňu veľkou výzvou a zároveň záväzkom. Jej snahou bude v 

spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia 

našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce. Veríme, že našu snahu pocítia tak obyvatelia, ako aj 

návštevníci našej obce. 

Budeme sa správať čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme, tých ktorých zastupujeme – 

všetkých občanov našej obce. Starostka s pokorou prijíma túto funkciu s cieľom zjednotiť medzanskú 

komunitu a neustále zlepšovať procesy v obci. Rada uvíta odporúčania občanov, návrhy na zlepšenie 

a skvalitnenie chodu obce. Vyzvala občanov, aby sa aj oni zaujímali o veci verejné a zapájali sa do 

chodu obce a tak spolupracovali na zlepšovaní života v našej obci, aby sme hľadali cesty, ktoré nás 

spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú. 

Následne sa poďakovala aj odchádzajúcemu starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

za ich prácu v uplynulom volebnom období a odovzdala im plakety a malú pozornosť.  

 
 

 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OcZ, schválenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice  
 

 Až v bode 5 novozvolené OcZ schvaľovalo program tohto zasadnutia a hlasovalo za uznesenia. 

V porovnaní s pozvánkou sa program mierne zmenil. Za zapisovateľku bola určená Emília Vaľková, za 

overovateľov zápisnice Peter Eliaš a Peter Kollár. Zmenený program I. ustanovujúceho zastupiteľstva bol 

nasledovný: 

 

Program: 
Hymna 
Otvorenie zasadnutia 
1. Správa o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Medzany a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva - 
predkladá predseda miestnej volebnej komisie 
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom obce 
3. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
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4. Vystúpenie starostky obce 
5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice. 
6. Poverenie na vykonávanie funkcie zástupcu starostu obce 
7. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 5 piata veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení 
8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 
9.Určenie mesačného platu starostu obce 
10.Vystúpenia hostí, diskusia 
11.Záver 

 

Po prečítaní programu boli následne poslanci vyzvaní, aby hlasovali za uznesenia: 

 
Uznesenie č. 1/2022 

z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

určenie za zapisovateľku zápisnice: Mgr. Emíliu Vaľkovú 
určenie za overovateľov zápisnice: Peter Eliaš, Peter Kollár 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 
 

Uznesenie č. 2/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

správu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Medzany konaných 
dňa 29.10.2022 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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Uznesenie č. 3/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

k o n š t a t u j e, 
 

že novozvolená starostka obce Mária Miklušová zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce a dňom 
13.12.2022 sa ujala funkcie starostky obce Medzany. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

Uznesenie č. 4/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

k o n š t a t u j e, 
 

že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Peter Eliáš, Matúš Falat, Peter Kijovský, Peter Kollár, 
Emília Vaľková a Jana Vaňová zložili zákonom predpísaný sľub k výkonu verejnej funkcie a dňom 
13.12.2022 sa ujali funkcie poslancov obecného zastupiteľstva v obci Medzany. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 
 

Uznesenie č. 5/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

príhovor novozvolenej starostky obce Medzany, Márie Miklušovej 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       

Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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Uznesenie č. 6/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

s ch v a ľ u j e 
 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Medzanoch so zmenami. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       

Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

 
 

6. Poverenie na vykonávanie funkcie zástupcu starostu obce  
 

 Starostka obce Mária Miklušová v zmysle §13b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov poverila poslanca Petra Kijovského na jej zastupovanie. Medzi jeho 

kompetencie je zahrnutá koordinácia činnosti medzi poslancami OcZ a obecným úradom, príprava 

rokovaní OcZ, plnenie úloh určených starostkou obce, spolupráca na inventarizácii majetku obce, plnenie 

úloh v rámci systému CO, v čase mimoriadnej a krízovej situácie organizovanie, riadenie a vykonávanie 

nutné práce na území obce, koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi, vybavovanie ich požiadaviek. 

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných 

dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Medzany vznikali finančné záväzky.  

 

Uznesenie č. 7/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

poverenie starostky obce Márie Miklušovej na funkciu zástupcu starostu obce, ktorú bude vykonávať 
poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Kijovský, PhD. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �   �  �  �  

Zdržali sa:   �     

Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
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7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OcZ v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods.2 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

 

V tomto bode starostka navrhla poveriť poslankyňu obecného zastupiteľstva, ktorá by bola oprávnená 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12, ods.1 a 2, 3, 4,5 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení.  

Do tejto funkcie bola navrhnutá poslankyňa Jana Vaňová. S týmto návrhom súhlasila aj samotná 

poslankyňa Vaňová, čím túto funkciu prijala a ostatní poslanci tento návrh taktiež schválili. 

 

Uznesenie č. 8/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

p o v e r u j e 
 

poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Medzanoch Janu Vaňovú zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 
 
 

8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva  

A) zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ú.z. 357/2004 Zb. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Podľa ústavného zákona č.357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov je obec povinná zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu a vymedziť okruh jej 

pôsobnosti. Táto komisia má povinnosti prijímať písomné oznámenia starostu obce a vyhodnocovať ich, 

podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie týchto oznámení, 

kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení 

funkcionármi obce, vrátane hlavného kontrolóra a predkladať návrhy obecnému zastupiteľstvu.   

Do tejto komisie boli nominovaní: predsedníčka komisie: Emília Vaľková, členovia komisie: Peter 

Kollár, Matúš Falat. Všetci poslanci s návrhom súhlasili. 

B) zriadenie komisie na rozvoj kultúry a športu v obci 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na zriadení komisie pre kultúru a šport. Predseda a členovia tejto 

komisie budú schvaľovaní na najbližšej schôdzi v roku 2023. 
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Uznesenie č. 9/2022/A 

z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

z r i a ď u j e 
 

- komisiu na ochranu verejného záujmu podľa zákona č.357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

- komisiu na rozvoj kultúry a športu 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       

Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 

 
 

Uznesenie č. 9/2022/B 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
 

v o l í 
 

za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Emíliu Vaľkovú 
za členov komisie na ochranu verejného záujmu Petra Kollára a Matúša Falata. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       
Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 
 

 
 

9. Určenie mesačného platu starostu obce 

Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce 

k 31.12.2021 v rozmedzí od 501 do 1000, ide konkrétne o násobok 1,83. 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 vyčíslená Štatistickým úradom 

SR je  stanovená na sumu  1 211 eur. 

Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. V roku 2023 sa plat prehodnotí 

so stavom podľa počtu obyvateľov k 31.12.2022 (predpoklad zvýšenia koeficientu na 2,2- násobok) 

a podľa výšky priemernej mzdy. 
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Uznesenie č. 10/2022 
z I rokovania Obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 13.12.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch 
v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

u r č u j e 
 

plat starostky obce Márie Miklušovej v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,83 (podľa § 4 ods. 1.) vo výške 2 217 €  s 
účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
 

hlasovanie Leonard Bučko Peter Eliaš Matúš Falat Peter Kijovský Peter Kollár Emília Vaľková Jana Vaňová 

Za: 
neprítomný 

� �  �  �  �  �  

Zdržali sa:       

Proti:       

 
 
Uznesenie podpísané v Medzanoch, dňa................................ Mária Miklušová........................................ 
 

 
10. Vystúpenia hostí, diskusia 

  
O slovo požiadal aj odchádzajúci starosta obce Jozef Kipikaša. Rovnako vyslovil slová vďaky 

všetkým poslancom i občanom za spoluprácu a jeho veľkým prianím je, aby Medzančania pamätali na 
históriu a ťažký zrod Medzan a aby Medzany aj naďalej rástli. Vyjadril spokojnosť so svojou 
pôsobnosťou aj s tým v akej finančnej kondícii odovzdáva úrad novej starostke. Prial by si, aby ľudia sa 
viac zaujímali o veci verejné, aby chodili na obecné zastupiteľstvá a problémy neriešili na ulici, ale na 
úrade.  

P. Kijovský ako bývalý, aj novozvolený zástupca starostu obce poďakoval všetkým za podporu vo 
voľbách. Jeho mandát je pre neho obrovským záväzkom a stále má chuť pracovať pre Medzany. Potom sa 
poďakoval odchádzajúcim poslancom a v neposlednom rade aj starostovi obce Jozefovi Kipikašovi. 
Nakoniec ešte raz zablahoželal novozvoleným poslancom a starostke a poprial im veľa úspešných 
rozhodnutí v prospech obce.  

Následne vystúpili aj poslanec Jurko, hlavná kontrolórka Ing. Mária Gališinová, p. Koľšovská, 
p.Čižmár a p.Čirč. Slová všetkých ľudí boli veľmi povzbudivé do ďalšej práce, aby novozvolení poslanci 
a starostka konali v prospech všetkých ľudí nerozdielne, pristupovali k svojej funkcii s pokorou a úctou 
a aby ich cieľom bola vždy spokojnosť občana.  

 
 

11.       Záver 
 
Starostka obce ukončila I. zasadnutie poďakovaním sa prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve 

a pozvaním prítomných na ďalšie rokovanie dňa 15.12.2022.  

 

V Medzanoch, dňa 15.12.2022 
 

Zapisovateľ : Mgr. Emília Vaľková 
 

Overovateľ zápisnice : Peter Eliáš, Peter Kollár 
Starosta obce : Jozef Kipikaša, Mária Miklušová 


