
Zápisnica  

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 13. decembra 2022.    
__________________________________________________________________________________________ 

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

 Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová,  

 Alžbeta Pavková.   

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

kontrolórka obce 

PROGRAM : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Správa nezávislého audítora za rok 2021, správa z auditu účtovnej závierky a správa 

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2022 

6. Rozbor hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2022 

7. Úprava rozpočtu na rok 2022 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach škôl a školských 

zariadení ZŠ Skýcov 

9. Delegovanie zástupcov do Rady ZŠ a MŠ Skýcov 

10. Dodatok č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a DSO 

11. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 – o výške príspevku na nákup potravín, úhradu 

režijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni 

12. Informácie starostu obce 

13. 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:  Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková 

Zapisovateľka:               Mgr. Janka Medvecová 
 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, 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. 

12 – Žiadosť o opravu uznesenia č. 290/2022.  



 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov   

schvaľuje  
doplnený program rokovania.  
 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, 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. Správa nezávislého audítora za rok 2021, správa z auditu účtovnej závierky a správa 

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2022 

6. Rozbor hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2022 

7. Úprava rozpočtu na rok 2022 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach škôl a školských 

zariadení ZŠ Skýcov 

9. Delegovanie zástupcov do Rady ZŠ a MŠ Skýcov 

10. Dodatok č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a DSO 

11. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 – o výške príspevku na nákup potravín, úhradu 

režijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni 

12. Žiadosť o opravu uznesenia č. 290/2022 

13. Informácie starostu obce 

14. Záver 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 15/2022 
 

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.  
 

K bodu 4. Správa nezávislého audítora za rok 2021, správa z auditu účtovnej závierky 

a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  

  

Uznesenie č. 16/2022 
 

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 

- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 



- správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej 

účtovnej jednotky Obce Skýcov z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 

Správy sú prílohou č. 1 k zápisnici 

b) schvaľuje 

- na základe odporúčania audítorky odpísať a vymazať transfer od subjektu verejnej správy za 

geologický prieskum územia, ktorý je už premlčaný a nevymožiteľný vo výške 134,27 € 

 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                      

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0      
 

K bodu 5. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2022 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

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 

- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2022. Príkaz je prílohou č. 2 k zápisnici. 

 

K bodu 6. Rozbor hospodárenia za 1. – 3. štvrťrok 2022 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

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 

- rozbor hospodárenia obce za 1. - 3. štvrťrok 2022   

- odporúčajúce   stanovisko   finančnej   komisie k schváleniu   rozboru   hospodárenia   obce za 

1. - 3. štvrťrok 2022  

b) konštatuje, že 

- 1. – 2. štvrťrok je plnenie rozpočtu vykázané oproti rozpočtovému provizóriu 

- celkové príjmy obce spolu so ZŠ za 3. štvrťrok 2022 dosiahli výšku 783 194,75 €, čo 

predstavuje 79,69 %-né plnenie rozpočtu  

- celkové výdavky obce so ZŠ za 3. štvrťrok 2022 dosiahli výšku 723 659,30 €, čo predstavuje 

73,63 %-né plnenie rozpočtu 

c) schvaľuje  

- rozbor hospodárenia obce za 1. - 3. štvrťrok 2022. Rozbor hospodárenia je prílohou č. 3 

k zápisnici. 

 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 



K bodu 7. Úprava rozpočtu na rok 2022    
 

Uznesenie č. 19/2022 

 

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 na úpravu rozpočtu na rok 2022   

- odporúčajúce stanovisko finančnej komisie k schváleniu úpravy rozpočtu 

b) schvaľuje 

- úpravu    rozpočtu,   pričom   celkový    upravený   rozpočet    je   vyrovnaný   a to  vo výške  

1 023 184,- € v príjmovej aj výdavkovej časti. Úprava rozpočtu je prílohou č. 4 k zápisnici. 
 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                   

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0     

 

K bodu 8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení ZŠ Skýcov 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) schvaľuje 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2021/2022 v Základnej škole Skýcov 

 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                          

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   

 

K bodu 9. Delegovanie zástupcov do Rady ZŠ a MŠ Skýcov 
 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) schvaľuje 

- poslanca Ing. Romana Černáka a Ing. Ľubomíra Hosťoveckého ako zástupcov do Rady 

Základnej školy Skýcov a poslankyňu Alžbetu Pavkovú ako zástupkyňu do Rady Materskej 

školy Skýcov 

 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                          

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   



 

K bodu 10. Dodatok č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 – o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a DSO 

 

Uznesenie č. 22/2022 
 

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 Dodatku č. 5 k VZN Obce Skýcov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a DSO  

b) sa uznieslo 

- na prijatí Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Skýcov č. 1/2014 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO. Dodatok č. 5 je  

prílohou č. 5 k zápisnici. 
 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                          

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   

 
 

K bodu 11. Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 – o výške príspevku na nákup 

potravín, úhradu réžijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni 
 

Uznesenie č. 23/2022 
 

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 Dodatku č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 o výške príspevku na nákup potravín, 

úhradu réžijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni  

b) sa uznieslo 

- na prijatí Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Skýcov č. 2/2022 o výške 

príspevku na nákup potravín, úhradu réžijných nákladov a podmienkach úhrady v školskej 

jedálni. Dodatok č. 1 je  prílohou č. 6 k zápisnici. 
 

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

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                          

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   
 

 

K bodu 12. Žiadosť o opravu uznesenia č. 290/2022 
 

Uznesenie č. 24/2022 
 

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 Andreja Šedivého o opravu uznesenia č. 290/2022 – zámena nehnuteľného majetku 

v k.ú. Skýcov z dôvodu úpravy výmer zamieňaných pozemkov uvedených v geometrickom 

pláne č. 93/2022 a z dôvodu zosúladenia znenia zámennej zmluvy s predmetným uznesením  

 



b) ruší  

- Uznesenie č. 290/2022 zo dňa 25. októbra 2022 v plnom znení 

c) schvaľuje  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 2502 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 2502 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 1091 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 388 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 383 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 379 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 379 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 383 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 379 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 277 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 277 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 669 m2, 

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

pôda o výmere 296 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 296 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný 

pozemok o výmere 669 m2, 

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

o výmere 248 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 248 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 669 m2, 

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

výmere 191 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 191 m
2
 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 406/4 lesný pozemok 

o výmere 669 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     (Ing. Roman Černák, Bc. Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír 

Hosťovecký, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                          

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   

 

K bodu 13. Informácie starostu obce 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

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 

- na projekt „Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Skýcov“ bola 

zaslaná žiadosť o platbu a čakáme na výsledok overenia verejného obstarávania 

- najbližšie pripravované akcie budú: 19.12.2022 – Vianočná akadémia v kultúrnom dome, 

25.12.2022 živý Betlehem na Vápeniciach, 26.12.2022 – stolnotenisový turnaj, 30.12.2022 – 

hokejbalový turnaj, 31.12.2022 – Silvester na námestí 

- 18.2.2023 sa plánuje uskutočniť akcia na fašiangy spojená so zabíjačkou a pochovávaním 

basy 



 

K bodu 14. Záver 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 hod. 
 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová 
       

 

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

                             Mgr. Tomáš Kolembus   

                    starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

Jarmila Minárová                ............................................ 

 

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

 


