
 
Zápisnica z 

XX . zasadnutia OZ za účasti verejnosti 
konaného dňa 

17. júna  2022 ( piatok ) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany 
 

Prítomní: Jozef Kipikaša- starosta obce 

poslanci OZ: Mgr. Andrea Jusková, Marcela Kipikašová, Ing. Mária Gališinová- hlavná kontrolórka, Ing: 

Radko Ander- poslanec OZ 

Neprítomní:  Ing. Peter Kijovský- poslanec OZ, Ing. Slávko Jurko PhD. 

PROGRAM 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice  

3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení   

4. Návrh plánu činnosti  hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022  

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu za rok 2021  

6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2021  

7. Výstavba vodovodu – informácia o kolaudácii  

8. Výstavba zberného dvora  

9. Návrh na zámenu pozemkov a darovanie pozemkov obci  

10. Rôzne  

11. Diskusia  

12. Schválenie uznesení  

13. Záver  

  
1.  Otvorenie 

Starosta obce Jozef Kipikaša privítal prítomných obyvateľov a poslancov a otvoril OZ. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Andrea Jusková, za overovateľov boli určení Marcela Kipikašová 

a Ing. Radko Ander. 

3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení   

Za navrhovateľov boli zvolení Ing. Radko Ander a Marcela Kipikašová . Starosta obce prečítal plnenie 

uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.  

4. Návrh plánu činnosti  hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022  

Hlavná kontrolórka obce prečítala verejnosti návrh plánu hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022. 

Tento plán bol taktiež zverejnený na   úradnej tabuli obce.  



Ing. Radko Ander prečítal správu zo dňa 26. apríla 2022 nezávislého audítora Ing. Štefana Fabiána  pre 
štatutárny orgán obce Medzany. Audítor konštatoval, že obec  Medzany konala v súlade s požiadav-
kami zákona o rozpočtových organizáciách.  

 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu za rok 2021  

Hlavná kontrolórka obce prítomným prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021. Návrh 
záverečného účtu  bol taktiež zverejnený na  webovej stránke obce a na úradnej  tabuli pre verejnosť . 
Odporúčala schváliť záverečný účet obce Medzany za rok 2021 . 

 

 6. Schválenie záverečného účtu obce Medzany za rok 2021  

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce.  

7. Výstavba vodovodu – informácia o kolaudácii  

Starosta obce informoval prítomných ohľadom výstavby vodovodu. Obec čaká na refundáciu platby 

v sume 165 000 z environmentálneho  fondu, nakoľko  obec uvedenú sumu vyplatila z vlastných 

prostriedkov a čaká na refundáciu finančných prostriedkov z environmentálneho fondu.   

Dňa 14. 6. 2022 sa uskutočnila kolaudácia vystavanej  časti vodovodu. K vykonanej kolaudácii neboli 

vznesené žiadne  námietky. Obec čaká na vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť. 

Prednostne bude vybudovaná vetva číslo „6 - 3 „ od  obecných nájomných bytov  po miestnu 

komunikáciu pred rodinným domom súpisné číslo 96.  

8. Výstavba zberného dvora. 

K výstavbe zberného dvora  -  pozemok vo vlastníctve obce je upravený, môžu sa tam už vyvážať   konáre 
z orezaných stromov. Určia sa prevádzkové hodiny , kedy budú môcť občania za prítomnosti  určenej 
osoby  a na určené miesto uložiť. Je potrebné, aby občania vývoz konárov vopred nahlásili v kancelárii 
obecného úradu. 

 

9. Návrh na zámenu pozemkov a darovanie pozemkov obci Medzany  na výstavbu miestnej komuni-

kácie 

Jedná sa o tri zmluvy podľa vyhotoveného geometrického plánu . 

- Pozemky pred domom súpisné číslo 460 

- Pozemky pred domom súpisné číslo 456 a 426, 424 

Starosta obce navrhuje darovanie schváliť. 

- Žiadosť pána Halčáka a pána Nováka o darovanie a zámenu pozemkov  bolo odročené na  

osobitné stretnutie zainteresovaných osôb.  

 

10. Rôzne 

Bola vznesená požiadavka  od FK Požiarnik Medzany o navýšenie sumy o 2 000 € . Finančné 

prostriedky by boli použité na činnosť klubu a plat trénera.  



 Starosta obce informoval prítomných ohľadom zdražovania a následného zvyšovania nájomného 

v obecných nájomných bytoch. Jedná sa o navýšenie sumy za elektrickú energiu a dočasné dovážanie 

pitnej vody pre nájomníkov až do napojenia obecného vodovodu. 

 

11. Diskusia 

Otázka ohľadom ubytovania odídencov z Ukrajiny. Otázku položil pán Čirč, kto platí za to, že odídenci 

sú ubytovaní v obecných priestoroch. Starosta obce odpovedal na otázku, že finančné prostriedky 

poukazuje za ubytovanie štát na základe rozhodnutia vlády a to 7 € za jednu noc pre dospelého a 3,50 

za  1 noc za dieťa. Ubytované sú 4 dospelé osoby a 1 dieťa. Mesačný príspevok od štátu na účet obce 

predstavuje za 30 nocí sumu 945 €.  

Občan Kizek predniesol požiadavku  ohľadom financovania ďalších prác na vodovode. Starosta obce 

odpovedal, že sa čaká na výzvu z eurofondov. Stretnutie k  očakávaným eurofondom je zvolané na 

22.6.2022 do Prešova. Taktiež je zvolaná valná hromada VVS a.s. na deň 23.6.2022 do Košíc, kde sa 

starosta osobne zúčastní 

Poslanec Ing. Radko Ander požiadal starostu obce o približnú časovú orientáciu prác ohľadom 

vodovodu.  Starosta odpovedal, že s výstavbou vetvy „6-3“ v dĺžke 720 bežných metrov sa môže začať 

okamžite. Cena podľa projektového rozpočtu je 145 361 € vrátane DPH. Finančné prostriedky na túto 

vetvu obec má. Je potrebné urobiť verejné obstarávania. S takýmto postupom poslanec  Ing. R.Ander 

nesúhlasil. 

12. Schválenie uznesení  (  uznesenia neboli prijaté z dôvodu odchodu poslanca Ing. Andera zo 

zasadnutia a tým sa stalo OZ neschopné prijímať uznesenia). 

 13. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  Starosta obce chce do 10 dní 

zvolať nové zasadnutie OZ. 

 

 

V Medzanoch 17.6.2022                                                              Zapísala Mgr. Andrea Jusková 

Overovatelia zápisnice :  

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

Ing. Ander Radko ............................... 

                                                                                                                                                              Kipikaša Jozef 

Starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


