
Zápisnica  

z 29.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 13. mája 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 

PROGRAM : 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové  hospodárenie za rok 2021 

5. Utvorenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do OSO 2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

7. Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov 

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:  Ing. Roman Černák, Peter Michalisko 

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 vypustiť 

z programu bod č. 7. Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov.  
 

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. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové  hospodárenie za rok 2021 

5. Utvorenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do OSO 2022 

6.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

7. Informácie starostu obce 

8. Záver 
 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 264/2022 
 

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. Poslanci OZ navrhli v 

dome smútku zmeniť druh vykurovania a natiahnúť vo vnútri silikónovú fasádnu omietku. 

Starosta obce preverí, či natiahnutie silikónovej fasádnej omietky bude vhodným riešením.  
 

K bodu 4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021  
 

Uznesenie č. 265/2022 
 

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 

- záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. Je prílohou zápisnice č. 

1. 

- odporúčajúce stanovisko hlavnej kontrolórky obce k schváleniu záverečného účtu obce 

a rozpočtového hospodárenia za rok 2021 bez výhrad  

b) konštatuje, že 

- príjmy obce za rok 2021 dosiahli výšku 890 969,20 €, čo predstavuje 101,85 %-né plnenie 

rozpočtu 

- príjmy ZŠ dosiahli výšku 3 933,02 €, čo predstavuje 99,98 %-né plnenie rozpočtu 

- celkové príjmy obce so ZŠ za rok 2021 dosiahli výšku 894 902,22 €, čo predstavuje 101,85 

%-né plnenie rozpočtu 

- výdavky obce za rok 2021 dosiahli výšku 507 899,40 €, čo predstavuje 93,24 %-né plnenie 

rozpočtu 

- výdavky ZŠ dosiahli výšku 287 621,65 €, čo predstavuje 86,12 %-né plnenie rozpočtu 

- celkové výdavky obce so ZŠ za rok 2021 dosiahli výšku 795 521,05 €, čo predstavuje 90,54 

%-né plnenie rozpočtu 

- upravené hospodárenie obce vo výške 32 701,10 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.   

c) schvaľuje 

- záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

- na účet   Rezervného  fondu odviesť za rok 2021 sumu vo výške 32 701,10 €, čo predstavuje 

upravené hospodárenie obce 

- použiť na splatenie časti kontokorentného úveru finančné prostriedky z rezervného fondu obce 

vo výške 71 000,- € 
 



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. Utvorenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov pre voľby do OSO 2022 
 

 

Uznesenie č. 266/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) schvaľuje 

- 7 volených poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov, ktorí sa budú voliť v 1 

volebnom obvode utvorenom pre celú Obec Skýcov 
 

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. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 

2022 - 2026 
 

Uznesenie č. 267/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) prerokovalo 

- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2022 

– 2026 

b) schvaľuje 

- rozsah výkonu funkcie starostu Obce Skýcov na 1,0 t.j. 100% úväzok na nasledujúce volebné 

obdobie 2022 – 2026 

 

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 7. Informácie starostu obce 
 

Uznesenie č. 268/2022 
 

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 

- boli ukončené práce JPÚ v lokalite Brôdok a momentálne sa oslovili projektanti na 

projektovanie inžinierskych sietí 

- boli podané 2 žiadosti o finančný príspevok na Úrad vlády SR – 1. Rekonštrukcia elektriny 

obecného úradu, 2. Kaštieľské slávnosti 

- prebehli kontroly projektov Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu z Úradu vlády SR 

a Revitalizácia námestia z Programu obnovy dediny, ktoré boli bez závad 



- v prípade vyhlásenia výzvy z Programu obnovy dediny by sa žiadali finančné prostriedky na 

Revitalizáciu starého cintorína 

- prebieha projektovanie cyklotrasy za obcou od cintorína smerom na Vápenice 

- na multifunkčnom ihrisku boli vymenené siete a uskutočnili sa nátery mantinelov 

- projekt Rozšírenie kapacity MŠ Skýcov ešte nie je vyhodnotený, preto je potrebné počkať 

a následne sa zrealizuje verejné obstarávanie 

- bol zakúpený vyfrézovaný materiál z rekonštruovanej cesty v Topoľčiankach 

- budú sa realizovať opravy výtlkov na miestnych komunikáciach v obci 

- v lete sa uskutočnia nasledovné akcie: Zraz veteránov – 4.6.2022, Guláš párty – 25.6.2022, 

Kaštieľské slávnosti – 16.7.2022, Skýcovské hody – 13.8.2022, 34. ročník NPCH Zlatno – 

Skýcov – 20.8.2022 

b) odporúča starostovi obce  

- zverejniť informáciu, že rozširovanie kapacity MŠ Skýcov sa bude realizovať v každom 

prípade, aby rodičia vedeli, že nebude problém so zápisom ich detí do MŠ Skýcov a nemusia 

dávať zapisovať deti do okolitých MŠ 

 

V rámci diskusie poslanec Peter Michalisko upozornil, že za jeho domom na ul. Za Humnami 

sa hromadí pokosená tráva zo záhrad a žiadal tam umiestniť kompostér. Na základe podnetu 

bude tráva odprataná, vyhlási sa v miestnom rozhlase, aby tam občania trávu nenosili 

a umiestni sa tam tabuľa so zákazom vývozu. 

Poslanec Ing. Ľubomír Hosťovecký predniesol návrh na dopravné ihrisko na betónovej ploche 

v areáli ZŠ a MŠ.  

 

K bodu 8. Záver 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.10 hod. 
 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová 
   

           

 

 

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

               Mgr. Tomáš Kolembus    

                                                       starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Roman Černák                ............................................ 

 

Peter Michalisko         ............................................ 

 


