ZÁPISNICA
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti
verejnosti konaného dňa 25. 09. 2020 od 17:15 hod.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Kipikaša
Poslanci OZ: Marcela Kipikašová,
Mgr. Andrea Jusková, Ing. Radko Ander,
Neprítomní: Ing. Slávko Jurko, Ing. Peter Kijovský
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení
Výstavba vodovodu v obci Medzany- názory občanov na postup pri výstavbe
Rôzne
Schválenie uznesení
Diskusia
Záver

1. Otvorenie: Starosta obce Jozef Kipikaša privítal prítomných a otvoril
zastupiteľstvo a oboznámil prítomných s programom.

toto verejné obecné

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Andrea Jusková
a za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová
3. Voľba návrhovej komisie
Za návrhovú komisiu boli určení Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová.
4. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce prečítal plnenie prijatých uznesení . Všetky uznesenia sa plnia priebežne. V bode
majetkovo-právneho vysporiadania parciel- cesta k farme ošípaných informoval prítomných občanov
o zámene pozemkov.
5. Výstavba vodovodu v obci Medzany- názory občanov na postup pri výstavbe.
6.Rôzne.7. Diskusia.
Starosta obce informoval prítomných občanov o plánovanej výstavbe vodovodu. V roku 1998 sa
plánovala výstavba vodovodu, avšak mnoho občanov v tom čase nemalo záujem o výstavbu vodovodu
- ako dôvod uvádzali, že majú vlastný zdroj - vlastnú studňu. Starosta obce verí, že v súčasnosti sa tento
projekt zrealizuje, pretože máme podstatne vyšší počet obyvateľov, ktorí chcú vodovod v obci.
Starosta obce predložil prítomným potrebné dokumenty, do projektu mohli nahliadnuť. Starosta
obce navrhuje začať s prvou etapou už tento rok, keďže obec má finančné prostriedky na začatie
realizácie. Začínalo by sa s výstavbou tlakovej stanice v obci Župčany, na pozemku, ktorý už je vo
vlastníctve obce Medzany. Od čerpacej stanice ďalej vybudovať tlakové potrubie k vodojemu v dĺžke

1700 bm, ako aj výstavbu vodojemu. Pozemok na výstavbu vodojemu je vo vlastníctve obce. Od
vodojemu vybudovať zásobné potrubie v dĺžke 970 bm. To by bola prvá časť výstavby. Zároveň by sa
natlakovalo vodovodné potrubie, ktoré je vybudované k obecným nájomným bytom. V prípade, že
tlaková skúška by dopadla pozitívne, nasledovalo by prepláchnutie potrubia a uvedenie do prevádzky.
Ak by tlaková skúška dopadla negatívne, došlo by k výmene potrubia, ktorého cena je už zahrnuté
v projektovej dokumentácii a v rozpočte sa s tým počíta.
Starosta obce prečítal prítomným orientačné cenové ponuky (prieskum trhu) na nákup materiálov200m3 vodojem cca 47 500 €, potrubie v dĺžke 1700 bm cca 5 200 €, potrubie v dĺžke 970 bm cca 8 900
€, zemný kábel pre prívod EE v dĺžke 1700 bm hliníkový cca 5 000 €, medený cca 8 000 €. Uvedené
ceny sú vrátane DPH. Zároveň informoval prítomných o priebehu rokovania v obci Župčany ohľadom
výstavby vodovodu. Ing. Radko Ander sa vyjadril k potrubiu k ONB , či spĺňa to potrubie podmienky.
Starosta obce mu odpovedal, že na rokovaní sa osobne zúčastnili spolu s pánom poslancom Jurkom.
Pracovníkom z Vodární, ktorí boli prítomní na rokovaní, pán poslanec Radko Ander dal otázku, či sa
môže použiť potrubie, ktoré je vedené k obecným nájomným bytom. Zástupca vodárni mu odpovedal,
že keď tlakové skúšky potrubia dopadnú dobre, tak sa použiť dá. Okolo tohto sa rozpútala diskusia,
pretože pán poslanec Ander sa vyjadril, že to nepočul a keď to aj počul, tak to chce písomne na papieri,
od zodpovednej osoby. Starosta mu odpovedal, že budúcim prevádzkovateľom môže byť len
Vodárenská spoločnosť a tá sa k tomu už vyjadrila na rokovaní v Župčanoch.
Pani Vaľková položila otázku, či je v tom rozpočte zarátaná suma komplet aj s výmenou starého
potrubia. Zároveň podotkla, že ak sa chceme uchádzať o finančné prostriedky s eurofondov, nedá sa
výstavba vodovodu rozdeliť na časti, preto ona neodporúča začať výstavbu z vlastných zdrojov. S jej
názorom súhlasil aj poslanec Ing. Radko Ander.
Na prvú otázku starosta obce odpovedal, že je zarátaná suma na výmenu starého potrubia. V prípade,
že sa potrubie bude dať užívať, rozpočet o danú čiastku bude nižší. Na druhú otázku jej odpovedal, že
zákon o verejnom obstarávaní umožňuje rozdeliť výstavbu na časti. Je si v tom stopercentne istý, len
nevedel presne citovať paragraf. Zároveň sa zaručil, že v priebehu ďalších dní jej písomne predloží,
ktorý paragraf to cituje a písomne to doručí aj poslancovi Anderovi, ktorý to žiadal.
Pán Eliáš sa vyjadril k tomu, aby celú výstavbu vodovodu realizovala iba jedna firma s čím starosta
súhlasí, avšak , keď by výstavba vodovodu trvala viac rokov, mohla by firma aj zaniknúť. A v realizácii
by musela pokračovať iná firma. Taktiež navrhuje zrealizovať aj kanalizáciu. Tvrdí, že nemôžeme
v budúcnosti dostať prostriedky z eurofondov.
Pán Bučko dal otázku, či sme žiadali aj peniaze z environmentálneho fondu. Opýtal sa, či je potrebný
zhotoviteľ na dielo pri žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu na výstavbu vodovodu. Odpoveď
starostu znela, že žiadosť bola podaná v termíne v roku 2019. Taktiež obec nemala právoplatné
stavebné povolenie. Územné rozhodnutie už bolo právoplatné, len žiadosť o stavebné povolenie obec
nemohla podať, pretože chýbalo vlastníctvo k pozemku určeného na výstavbu vodojemu. Aj v tejto
záležitosti nebolo uznesenie na zámenu pozemku prijaté v roku 2019, ale až začiatkom roka 2020.
Pán Eliáš stále tvrdí, že v tejto obci je s vodou kritická situácia a vodovod je potrebný. Pán Ander chce
všetky veci na papieri a je proti realizácii vodovodu svojpomocne. Starosta sa k tomu vyjadril, že ani on
to nechce svojpomocne.
Ján Novotný sa opýtal , či vodárne požadujú 50 percentnú účasť obyvateľov pre napojenie na vodovod.
Starosta odpovedal, že táto požiadavka bola v roku 1998, kedy bolo vydané aj stavebné povolenie na
vodovod a kanalizáciu. Teraz táto požiadavka je len v prípade, že by celú výstavbu financovali vodárne.
Taktiež si myslí, že v súčasnosti by to nebol problém, keďže mnoho obyvateľov má o vodovod záujem.

Pán Bučko sa opýtal či bude z daného rozpočtu financovaná voda v hlavnej časti obce- po hlavnej ulicimodrá časť na mape. Starosta odpovedal, že v tomto rozpočte je uvedené len rozšírenie vodovodu.
Modrá časť na mape je právoplatné stavebné povolenie z roku 1998 vrátane kanalizácie v tom istom
výkope. Na to je iný rozpočet.
Pán Novotný sa opýtal, ak by bola čistička obecnej kanalizácie, kde by bola čistička umiestnená.
Starosta obce odpovedal, že na pozemku v pod evanjelickým cintorínom. V tejto lokalite je strašne veľa
vlastníkov žijúcich , ale sú aj vlastníci, u ktorých neprebehlo dodnes dedičné konanie.
Starosta uviedol, že urobí všetko preto, aby obec mohla začať s výstavbou vodovodu pre celú obec
a v časti vyznačenej v projekte modrou farbou aj s výstavbou kanalizácie. Malo by to byť v jednej ryhe
v chodníku „výmena betónovej kanalizácie za plastovú“. Na túto výstavbu sa myslelo už pri plynofikácii
v roku 1993, keď sa plynové potrubie umiestnilo do telesa cesty vedľa chodníka. Značí sa to dole celou
obcou . Na to máme právoplatné stavebné povolenie.
Pán Havrila sa vyjadril,že v obci Záborské sa realizuje vodovod na etapy.
Pán Hribľan položil otázku, či nemôžu v budúcnosti nastať problémy s čerpaním eurofondov, ak
začneme s výstavbou s vlastných zdrojov. Odpoveď starostu znela, že nie a zároveň podotkol, že s
takou otázkou sa písomne obráti aj na rezortné ministerstvo v najbližších dňoch.
Pán Eliáš navrhuje začať s výstavbou vodovodu hneď . Nečakať a začať. Je však proti čerpaniu úveru
na realizáciu vodovodu. Taktiež tvrdí, že ťahanie vodovodu bez kanalizácie je nezmysel. Starosta ho
informoval, že v roku 2019 podľa pokynov mohla obec podať žiadosť len na jednu z možností, buď
výstavbu vodovodu alebo výstavbu kanalizácie. Preto obec v roku 2019 podala žiadosť len na výstavbu
vodovodu.
Starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo na výstavbu vodovodu na rok 2020
čerpanie z vlastných finančných prostriedkov v sume 141 813 € a čerpanie z rezervného fondu v sume
40 000 € za určitých podmienok, ktoré sú aj v uznesení. Starosta obce zároveň navrhuje, aby sa začalo
s výstavbou ešte v tomto roku. Promptne urobiť verejné obstarávanie do sumy 179 999,99 Eur, kde to
zákon umožňuje ( zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce). V závere zaznela ešte otázka, kto
bude spravovať vodovod. Starosta opäť odpovedal, že jedine vodárne. Chce , aby vodárne mali aj
svojho zástupcu ako stavebný dozor pri celej výstavbe vodovodu, prípadne aj kanalizácie.
8. Schválenie uznesení
Po vzájomnom doplnení návrh uznesení predniesla Mgr. Jusková:
Berie na vedomie :

A1. určenie zapisovateľky: Mgr. Andrea Jusková
A2. určenie overovateľov zápisnice: Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová
Schvaľuje :
B1. program obecného zastupiteľstva
B2. žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálni v základnej

škole
B3. kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obec
Medzany formou pôžičky od ministerstva financií vo výške 21 624,- €

9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil toto verejne obecné zastupiteľstvo.

V Medzanoch 25. 09 .2020

Overovatelia zápisnice :.............................
Ing. Radko Ander

Zapísala: Mgr. Andrea Jusková

........................................
Marcela KIpikašová

.......................................
Jozef Kipikaša, starosta obce

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 16/2020

z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 25. 09. 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. Radko Ander, Marcela Kipikašová
A3 určenie členov návrhovej komisie: Ing. Radko Ander, Marcela Kipikašová
Hlasovanie:
Za:

3

Mgr.
Andrea
Jusková,
Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander,

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

0

-----------------

Neprítomní:

2

Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing.
Peter Kijovský

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 25. 09. 2020
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 17/2020
z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 25. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B1. program obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za:

3

Mgr.
Andrea
Jusková,
Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander,

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

0

---------------

Neprítomní:

2

Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing.
Peter Kijovský

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 25. 09. 2020
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 18/2020
z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 25. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B2. žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálni v základnej
škole

Hlasovanie:
Za:

3

Mgr.
Andrea
Jusková,
Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander,

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

0

---------------

Neprítomní:

2

Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing.
Peter Kijovský

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 25. 09. 2020
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

Obec Medzany, zastúpená starostom obce Medzany, Jozefom Kipikašom,
IČO: 17149002
UZNESENIE č. 19 /2020
z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Medzany zo dňa 25. 09. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch
B. schvaľuje
B3. kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obec
Medzany formou pôžičky od ministerstva financií vo výške 21 624,- €

Hlasovanie:
Za:

3

Mgr.
Andrea
Jusková,
Marcela Kipikašová, Ing.
Radko Ander,

Proti:

0

---------------

Zdržal sa:

0

---------------

Neprítomní:

2

Ing. Slávko Jurko, PhD., Ing.
Peter Kijovský

Jozef Kipikaša
starosta obce
Medzany, 25. 09. 2020
Overovatelia:
Ing. Radko Ander

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

Marcela Kipikašová

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

