
Zápisnica  

z 32.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 4. októbra 2022.    
__________________________________________________________________________________________ 

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

 Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová,  

 Alžbeta Pavková.  Poslankyňa Alžbeta Pavková odišla po prerokovaní bodu  

 č. 8.  

Ďalší prítomní: Mgr. Janka Medvecová, zamestnankyňa obce, Bc. Ľudmila Herdová, 

kontrolórka obce 

PROGRAM : 
 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa zástupcu starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2021 (spojená individuálna aj 

konsolidovaná) 

5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov 

6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako súčasti ZŠ Skýcov 

7. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu réžijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni ako súčasti MŠ Skýcov 

8. Zámer zámeny pozemku – A. Šedivý 

9. Informácie zástupcu starostu obce 

10. Záver 
 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Ing. Roman Černák, zástupca starostu 

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Zástupca starostu 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:  Ľubomír 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: 
 

Poslankyňa Jarmila Minárová priniesla ponuku na odpredaj betónového plota od f. DALI 

František Magušin, M.M.Hodžu 14, Zlaté Moravce a žiadala zaradiť ju do programu ako bod č. 

9.  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov   



schvaľuje  
doplnený 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 zástupcu starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2021 (spojená individuálna aj 

konsolidovaná) 

5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov 

6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako súčasti ZŠ Skýcov 

7. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu réžijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni ako súčasti MŠ Skýcov 

8. Zámer zámeny pozemku – A. Šedivý 

9. Ponuka odpredaja betónového plota – f. DALI 

10. Informácie zástupcu starostu obce 

10. Záver 
 

 

K bodu 3. Správa zástupcu starostu obce o plnení uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 281/2022 
 

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 zástupcu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania 

Obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia. Uskutočnili 

sa tvaromiestne obhliadky.  

Ohľadom žiadosti o zámenu nehnuteľnustí Dušana Jenisa a Heleny Jenisovej sa konštatuje, že 

pozemok obce je v dlhodobom prenájme a poslanec Pavol Drienovský navrhol, aby sa 

majiteľom nehnuteľností ponúklo odkúpenie ich pozemkov do vlastníctva obce za cenu 8,50 

€/m
2
. Na ďalšom zasadnutí prebehne hlasovanie k predmetnej žiadosti.  

 

K bodu 4. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2021 (spojená individuálna 

aj konsolidovaná) 
 

Uznesenie č. 282/2022 
 

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 
- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2021 

b) schvaľuje 



- spojenú individuálnu aj konsolidovanú výročnú správu Obce Skýcov za rok 2021 bez výhrad. 

Správa je prílohou č. 1 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 5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov  
 

Uznesenie č. 283/2022 

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 VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov  

b) sa uznieslo 

- na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov 

s účinnosťou od 1. novembra 2022. VZN č. 1/2022 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. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako 

súčasti ZŠ Skýcov 
  

Uznesenie č. 284/2022 
 

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 VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako súčasti ZŠ Skýcov 

b) neschvaľuje 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako 

súčasti ZŠ Skýcov 

c) odporúča starostovi obce 

- vyžiadať si podrobný rozpis použitia príspevkov na činnosť Školského klubu detí od januára 

2022 
 

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. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo 

žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu réžijných 

nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni ako 

súčasti MŠ Skýcov 
 

Uznesenie č. 285/2022 
 

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 VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu réžijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni ako súčasti MŠ Skýcov.  

Po diskusii a zapracovaní pripomienok 

b) sa uznieslo 

- na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia pod novým č. 2/2022 o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške 

príspevku na úhradu réžijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady 

v školskej jedálni ako súčasti MŠ Skýcov s účinnosťou od 1. novembra 2022. VZN č. 2/2022 je 

prílohou č. 3 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. Zámer zámeny pozemku – A. Šedivý 
 

Uznesenie č. 286/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) schvaľuje zámer zámenu nehnuteľného majetku 

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté 

Moravce, katastrálny odbor ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 93/2022, 

vyhotovenom dňa 6.9.2022 vyhotoviteľom geo,flexs.r.o., IČO 47649356, úradne overenom 

Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 8.9.2022 pod č. 561/2022 vo 

výlučnom vlastníctve  Obce Skýcov, IČO 00308421 a to:  

 diel č. 12 o výmere 1429 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 345 orná 

pôda o výmere 2413 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/4 orná pôda 

o výmere 2243 m2, 

 diel č. 17 o výmere 52 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 345 orná pôda 

o výmere 2413 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/3 lesný pozemok 

o výmere 53 m2, 

 diel č. 28 o výmere 264 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 381/2 

zastavaná plocha o výmere 533 m
2
 a  pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 

325/7 orná pôda o výmere 264 m2, 

Celková výmera pozemkov na zámenu 1745 m². Do výlučného vlastníctva Andreja 

Šedivého, Skýcov, Hlavná 508/121. 

- za nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedených Okresným úradom 

Zlaté Moravce, katastrálny odbor, ktoré sú zobrazené a označené v  geometrickom pláne č. 

93/2022, vyhotovenom dňa 6.9.2022 vyhotoviteľom geo.flexs.r.o., IČO 47649356, úradne 

overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 8.9.2022 pod č. 561/2022 



vo výlučnom vlastníctve  Andreja Šedivého, Skýcov, Hlavná 508/121 a to: 

 diel č. 2 o výmere 398 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 341/2 orná pôda 

o výmere 1032 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/3 orná pôda 

o výmere 398 m2, 

 diel č. 4 o výmere 141 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/2 orná pôda 

o výmere 363 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/5 orná pôda 

o výmere 473 m2, 

 diel č. 6 o výmere 123 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/3 orná pôda 

o výmere 363 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/5 orná pôda 

o výmere 473 m2, 

 diel č. 9 o výmere 79 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/4 orná pôda 

o výmere 364 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/5 orná pôda 

o výmere 473 m2, 

 diel č. 29 o výmere 2 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/4 orná pôda 

o výmere 364 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/5 orná pôda 

o výmere 473 m2, 

 diel č. 7 o výmere 11 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/3 orná pôda 

o výmere 363 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/2 lesný pozemok 

o výmere 492 m2, 

 diel č. 10 o výmere 47 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 344/4 orná pôda 

o výmere 364 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/2 lesný pozemok 

o výmere 492 m2, 

 diel č. 20 o výmere 124 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 348/1 orná 

pôda o výmere 343 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/6 orná pôda 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 21 o výmere 85 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 348/1 orná pôda 

o výmere 343 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 22 o výmere 172 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 348/2 orná 

pôda o výmere 344 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/6 orná pôda 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 23 o výmere 124 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 348/2 orná 

pôda o výmere 344 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný 

pozemok o výmere 647 m2, 

 diel č. 24 o výmere 183 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 349 orná pôda 

o výmere 263 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/6 orná pôda 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 25 o výmere 65 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 349 orná pôda o 

výmere 263 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 26 o výmere 62 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 352 orná pôda o 

výmere 234 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 325/6 orná pôda 

o výmere 647 m2, 

 diel č. 27 o výmere 129 m
2
 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 352 orná pôda  

o výmere 234 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 647 m2, 

Celková výmera pozemkov na zámenu 1745 m². Do výlučného vlastníctva Obce 

Skýcov, IČO: 00308421. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci je, že územie v ktorom sa nachádzajú uvedené nehnuteľnosti je v zmysle 



územného plánu obce určené ako zóna rozvoja určená na zastavanie, preto je nevyhnutné 

scelenie pozemkov.  

Finančné vyrovnanie za zamieňané nehnuteľnosti si účastníci neposkytujú, nakoľko hodnota 

zamieňaných nehnuteľností je rovnaká.   
 

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 9. Ponuka odpredaja betónového plota – f. DALI 

  

Uznesenie č. 287/2022 
 

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 

- ponuku odpredaja betónového plota f. DALI František Magušin, M.M.Hodžu 14, Zlaté 

Moravce za cenu 3.000,- € 

 

b) odporúča starostovi obce 

- dať vypracovať cenovú ponuku na takýto betónový plot a následne jednať s majiteľom f. 

DALI o ním ponúkanej cene 

 

K bodu 10. Informácie zástupcu starostu obce 
 

Uznesenie č. 288/2022 
 

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 zástupcu starostu obce, že 

- obec získala dotáciu na nákup kompostérov a čakáme na zmluvu s Environmentálnym fondom 

- deti jazdia na bicykloch na námestí, pri bytovkách a bolo by dobré zvážiť možnosť vybudovať 

dráhu na jazdenie nad multifunkčným ihriskom alebo na inom vhodnom mieste 

 

V rámci diskusie poslanci  

- apelovali, aby sa dôležité informácie hlásené v miestnom rozhlase  zverejňovali aj v aplikácii 

obce  

- apelovali, aby sa spílil vyschnutý strom pred domom smútku aj čerešňa pri kaplnke v cintoríne 

- odporúčajú starostovi obce, aby skontroloval spotrebu na odberných miestach elektrickej 

energie v roku 2022 a porovnal ju s predošlými rokmi 

 

K bodu 11. Záver 
 

Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 hod. 
 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová 
       

 

 



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

            Ing. Roman Černák                         Mgr. Tomáš Kolembus   

         zástupca starostu obce        starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

Ľubomír Černák                ............................................ 

 

 

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

 


