
Zápisnica  

z 30.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 8. júla 2022.    
__________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce 

                           Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský,  

 Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová,  

 Alžbeta Pavková.    

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce 

Ďalší prítomní: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce, Andrej Šedivý 

PROGRAM : 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Návrh rozpočtu Obce Skýcov na roky 2022-2024 

5. Žiadosť o kúpu obecného pozemku (A. Šedivý) 

6. Kronika Obce Skýcov za rok 2021 

7. Príprava 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

8. Informácie starostu obce 

9.   Záver 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce.  

Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať 

a právoplatne sa uznášať. 
 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Alžbeta Pavková, Ing. Ľubomír Hosťovecký 

Zapisovateľka:               Mgr. Janka Medvecová 
 

Hlasovanie:                     za: 7     (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, 

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                              

                                         proti: 0                                  

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0           

Návrhy poslancov: 
 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu. Starosta navrhol doplniť ako bod č. 

4 – Cenová ponuka „Cyklistická komunikácia a chodník, Skýcov“ a následne ako bod č. 9 - 

Príspevok pri nástupe dieťaťa do základnej školy.  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov   

schvaľuje  
program rokovania.  
 

Hlasovanie:             za: 7     (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. 

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                      

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0      
     



SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Cenová ponuka „Cyklistická komunikácia a chodník, Skýcov“ 

5. Návrh rozpočtu Obce Skýcov na roky 2022-2024 

6. Žiadosť o kúpu obecného pozemku (A. Šedivý) 

7. Kronika Obce Skýcov za rok 2021 

8. Príprava 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

9. Príspevok pri nástupe dieťaťa do základnej školy  

10. Informácie starostu obce 

11. Záver 
 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 269/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného 

zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia. Práce na dome smútku 

by sa realizovali na jeseň. Navrhované dopravné ihrisko na betónovej ploche v areáli MŠ a ZŠ 

nie je možné, nakoľko by muselo byť oplotené a tým by vznikol problém so zásobovaním 

školskej jedálne. Treba zvážiť iný priestor.  
 

K bodu 4. Cenová ponuka „Cyklistická komunikácia a chodník, Skýcov“ 
 

Uznesenie č. 270/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

a) schvaľuje 

- cenovú ponuku „Cyklistická komunikácia a chodník, Skýcov“ vypracovanú f. PROKOM – 

Ružena Drienovská, Levice v sume 2.000,- Eur. Je prílohou č. 1 k zápisnici. 

- ohľadom cyklotrasy bude potrebné ešte rokovať so Združením urbárnikov, nakoľko časť 

cyklotrasy zasahuje na parcelu v ich vlastníctve 
 

Hlasovanie:                     za: 7     (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, 

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                                                                                                              

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   
 

K bodu 5. Návrh rozpočtu Obce Skýcov na roky 2022-2024  
 

Uznesenie č. 271/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- návrh rozpočtu obce vrátane Základnej školy na roky 2022 – 2024 

- odporúčajúce stanovisko hlavnej kontrolórky obce k schváleniu rozpočtu  

b) schvaľuje 



- rozpočet obce a Základnej školy na rok 2022, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný a to vo 

výške 982 861,- € v príjmovej aj výdavkovej časti 

c) konštatuje, že 

- bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 703 188,- €, bežné výdavky sú vo výške 684 159,- € 

- kapitálové príjmy rozpočtu sú vo výške 107 926,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 

212 855,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 171 747,- € a finančné operácie 

vo výdavkovej časti sú vo výške 85 847,- € . Rozpočet je prílohou č. 2 k zápisnici. 
 

Hlasovanie:                     za: 7     (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, 

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                                                                                                              

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   
 

K bodu 6. Žiadosť o kúpu obecného pozemku (A. Šedivý) 
 

Uznesenie č. 272/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- žiadosť A. Šedivého o kúpu resp. zámenu obecného pozemku parc.č. E 381/2 o výmere 533 

m
2 

a parc. č. E 345 o výmere 2413 m
2
. Je prílohou č. 3 k zápisnici. 

b) odporúča 

- dať predmetný pozemok zamerať geodetovi, aby vytýčil presné hranice a následne sa zvolí 

ďalší postup 
 

K bodu 7. Kronika Obce Skýcov za rok 2021 
 

Uznesenie č. 273/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 

- text do kroniky Obce Skýcov za rok 2021 spísaný Mgr. Helenou Juríkovou, kronikárkou obce. 

Je prílohou č. 4 k zápisnici. 

 

Hlasovanie:                     za: 7     (Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, 

Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                                                                                 

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0     
 

K bodu 8. Príprava 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
 

Uznesenie č. 274/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- informáciu, že oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci by sa uskutočnili počas 

hodov v roku 2023 

b) odporúča 

- osloviť a dať vypracovať cenové ponuky viacerým hudobným skupinám a následne sa zvolí 

program 
 



K bodu 9. Príspevok pri nástupe dieťaťa do základnej školy 
 

Uznesenie č. 275/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- návrh starostu obce na príspevok pri nástupe dieťaťa do základnej školy 

b) odporúča 

- odkonzultovať danú problematiku s riaditeľkou základnej školy 
 

K bodu 10. Informácie starostu obce 
 

Uznesenie č. 276/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie informácie starostu obce, že 

- bola vytvorená nová webová stránka obce, nakoľko doterajšia bola už zastaralá a nespĺňala 

požadované štandardy 

- v projekte rozširenie kapacity MŠ prebehli 2 verejné obstarávania a v súčasnosti prebieha 

tretie. Bude potrebné doriešiť podlahy.  

- v lokalite Brôdok čakáme na projekt na vodovod a kanalizáciu 

- opätovne bola podaná žiadosť na zateplenie športových kabín 

- budúci týždeň by sa mali realizovať opravy výtlkov na miestnych komunikáciách 

- zberač na ul. Za Humnami z ulici Hlavná je v zlom stave a bude potrebné ho opraviť 

- projekt na opravu Pamätníka SNP na námestí nebol schválený 

- na námestí neustále evidujeme problémy s občanmi, ktorí sedávajú na lavičkách a pijú 

alkohol, čím budia verejné pohoršenie 

- v obci evidujeme sťažnosti na voľne behajúcich psov 

- náklady na potraviny v školskej jedálni veľmi vzrástli a cena stravného nepokrýva tieto 

zvýšené náklady, avšak vzhľadom k tomu, že sme v najvyššom stravovacom pásme, nevieme 

s tým nič urobiť 

- bol podpísaný dodatok s Waste transport, a.s., Bratislava, kde sa zvýšila cena za zvoz 

zmesového komunálneho odpadu 

- na detskom ihrisku je potrebná oprava pieskoviska 

- bola zvolená nová pani riaditeľka materskej školy p. Maniaková  

- prebiehajú prípravy na podujatie Kaštieľské slávnosti 

 

K bodu 11. Záver 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:45 hod. 
 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová      

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

              Mgr. Tomáš Kolembus     

                                                                             starosta obce 

Overovatelia:  

Alžbeta Pavková                 ............................................ 

Ing. Ľubomír Hosťovecký        ............................................ 

 


