
Zápisnica  

z 33.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 25. októbra 2022.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce 

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

Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková     

                                                

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce a Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka 

obce 

 

PROGRAM : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Zámenná zmluva – A. Šedivý 

5. Informácie starostu obce 

6. Príhovor starostu obce 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal prítomných poslancov a 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, Alžbeta Pavková   

Zapisovateľka:                Mária Danišová 

 

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: 

      Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu dnešného rokovania o dva body –  . 

5. Investičný zámer obce a 6. Žiadost firmy Skydent o zníženie nájmu. 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.  

 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov   

s c h v a ľ u j e  
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. Zámenná zmluva – A. Šedivý 

5. Investičný zámer obce 

6. Žiadosť spoločnosti SKYDENT a.s. o zníženie nájmu 

7. Informácie starostu obce 

8. Príhovor starostu obce 

9. Záver 

 

 

K bodu 3/ Správa starostu obce o o plnení uznesení OZ 

Uznesenie č. 289/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

 

b e r i e  na  v e d o m i e 

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

zastupiteľstva. 

      Z prijatých uznesení sa vracia k žiadosti Dušana Jenisa  a Heleny Jenisovej o zámenu 

pozemkov a ponuke firmy DALI  na odpredaj betónového plota na zbernom mieste. 

 

n e s c h v a ľ u j e 

- zámenu obecných pozemkov v zmysle žiadosti Dušana Jenisa a Heleny Jenisovej 

 

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        

 

s c h v a ľ u j e 

- kúpu betónového plota na zbernom mieste od firmy DALI  František Magušin za cenu 

2 700 Eur. 

 



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 4/ Zámenná zmluva – A. Šedivý 

Uznesenie č. 290/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

 

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,flex s.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.flex s.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 5/ Investičný zámer obce 

Uznesenie č. 291/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

 

s c h v a ľ u j e 

Účel 

 

1. investičný zámer obce Skýcov realizovať kúpu  “Bytový dom “ 7 BJ” bežného 

štandardu   

súp. č. 531 zapísaný na LV č. 2057  na základe Kúpnej zmluvy  od firmy 

Development Building s.r.o., Hviezdoslavova č. 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 

48071404, na pozemkoch parcela C-KN 231/6,  zastavané plochy a nádvoria, zapísané 

na LV č. 1164 vydanom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, podľa 

projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vypracovanej projektantom Ing. 

Petrom Candrákom, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce a  schválenou v kolaudačnom konaní č.6-36/2021-004 RB zo dňa 23.12.2021 

a právoplatné dňa 23.12.2021 

 

2. Investičný zámer obce realizovať kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcu užívanie 

BD od firmy Development Building s.r.o., Hviezdoslavova č. 2211/86, 953 01 Zlaté 

Moravce IČO: 48071404 v zložení:  

SO-02 Vodovodná prípojka na pozemkoch CKN parc.č.231/4,231/2,231/5,403/19  

SO-03 Vonkajšia kanalizácia na pozemkoch CKN parc.č. 231/4, 305/4,  

SO- 04 Pripojovací plynovod na pozemkoch CKN parc.č. 231/4, 305/4  

SO- 05  Elektrická prípojka na pozemkoch CKN parc.č. 231/4   

SO-06 Spevnené plochy, na pozemkoch parc.č.CKN 231/4, 231/2, 231/5, 403/19, 

403/2, 305/4, 

 SO-07 Sadové a terénne úpravy a objekty drobnej architektúry na pozemku CKN 

parc.č. 231/4, zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. 

Petrom Candrákom, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce a  schválenou v kolaudačnom konaní č.6-36/2021-004 RB zo dňa 23.12.2021 

a právoplatné dňa 23.12.2021, kolaudačné konanie č.6-40/2021-004 RB zo dňa 

23.12.2021 a právoplatné dňa 23.12.2021, kolaudačné rozhodnutie č. OU-ZM-OSZP-

2021/001603-003 zo dňa 22.12.2021 a právoplatné dňa 07.01.2022  

 

3. Účel odkúpenie  nájomných bytov na základe Kúpnej zmluvy s predávajúcim   

Development Building s.r.o., Hviezdoslavova č. 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 

48071404, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe za cenu vo výške 

437 145,12 EUR vrátane DPH. 

 

4. Účel odkúpenie súvisiacej technickej vybavenosti na základe Kúpnej zmluvy 

s predávajúcim Development Building s.r.o., Hviezdoslavova č. 2211/86, 953 01 Zlaté 

Moravce IČO: 48071404, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k súvisiacej 

technickej vybavenosti v zložení: 

              SO-02 Vodovodná prípojka – v hodnote 17 432,- EUR s DPH 



             SO-03 Vonkajšia kanalizácia+ dažďová – v hodnote 36 914,- EUR s DPH 

             SO- 04 Pripojovací plynovod – v hodnote 4 747,- EUR s DPH 

             SO- 05  Elektrická prípojka – v hodnote 3 115,00 EUR s DPH 

              SO-06 Spevnené plochy – chodníky – v hodnote 9 030,- EUR s DPH 

              SO 06 Spevnené plochy – parkoviská - v hodnote 22 835,- EUR s DPH 

              SO-07 Sadové a terénne úpravy a objekty drobnej architektúry- v hodnote 5 456,- EUR s   

                          DPH 

za cenu spolu vo výške 99 529, EUR vrátane DPH. 

             

Zmluva 

 

5. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy so zhotoviteľom Development Building s.r.o., 

Hviezdoslavova č. 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 48071404,, predmetom ktorej 

je kúpa „Bytový dom a technická vybavenosť“ 7 b.j., vrátane technickej 

vybavenosti v zložení: SO- 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 

04 Pripojovací plynovod, SO 05 Elektrická prípojka, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 

Sadové a terénne úpravy a objekty drobnej architektúry 

 

Financovanie 

 

6. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: 

a) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% 

b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky vo výške 40 % 

c) Vlastné zdroje obce vo výške 15,12 EUR 

 

7.  Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:  

Stavebný objekt 
Obstarávacie náklady 

(Kúpna cena v eur) 

Dotácia 

v  eur 

Úver zo ŠFRB 

v eur 

Vlastné zdroje 

v eur 

SO 02 Vodovodná 

prípojka 
17 432,-   4 550,- 9 800,- 3 082 

SO 03Vonkajšia 

kanalizácia+ dažďová 
36 914, 2 830,- 13 300,- 20 784,- 

SO 04 Pripojovací 

plynovod 
4 747,- 0 0 4 747,- 

SO 05 Elektrická 

prípojka 
3 115,- 0 0 3 115,- 

SO 06 Spevnené plochy- 

chodníky 
9 030,- 3 790,- 5 240,- 0 

SO 06 Spevnené plochy- 

parkoviská 
22 835,- 2 730,- 14 000,- 6 105,- 

SO 07 Sadové a terénne 

úpravy a objekty drob. 

architektúry 

5 456,- 0,- eur 0,- eur 5 456,- 

spolu 99 529,- 13 900,- 42 340,- 43 289,- 

 

a) úver zo ŠFRB vo výške 42 340, 00 EUR 

b) dotácia z MDV SR vo výške 13 900,00 EUR 



c) vlastné zdroje obce vo výške 43 289,00 EUR  z toho : 

1. 29 971,-eur za obstaranie technickej infraštruktúry na ktoré sa požaduje dotácia 

a úver a nie je dotáciou a úverom krytá. 

2. 13 318,-eur za obstaranie technickej vybavenosti na ktorú sa dotácia a úver 

nepožaduje 

 

 

8. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo 

výške 15,12 EUR z rozpočtu obce v roku 2023. 

9. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej 

       vybavenosti vo výške 43 289,00 EUR z rozpočtu obce v roku 2023 

 

Záväzky 

 

10. Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv 

ustanovenia § 12 a §22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 

11. Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

12. Záväzok obce dodržať lehotu splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

-  na bytový dom na dobu 40 rokov 

- na technickú infraštruktúru  na dobu 20 rokov. 

13. Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov             

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o             

sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy,            

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vrátane pozemkov pod 

bytovým domom. 

14. Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona 

č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. 

v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, vrátane pozemkov pod bytovým domom. 

15. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej 

infraštruktúry podľa zákona   č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby  

Slovenskej republiky a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie 

ustanovenými zákonom platné v čase podania žiadosti. 

19. Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a, technickej 

infraštruktúry podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v 

znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.     

20.Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou nehnuteľnosťou 

„Bytový dom a technická vybavenosť“ 7 b.j., súpisné č.531, zapísaný na LV č.2057,  

vrátane       prislúchajúcich  pozemkov  parcela CKN č. 231/6, parc. CKN č. 231/4, 

parc. CKN č. 231/2, parc. CKN 231/5, parc. CKN 403/19, parc. CKN 403/2, parc 

CKN 305/4 v k.ú. Skýcov, zapísané na LV č. 1164 vydanom Okresným úradom 

v Zlatých Moravciach,  katastrálny odbor, na základe vypracovania  aktuálneho 

znaleckého posudku. 

    21.  Záväzok obce vyčleniť v rozpočte obce za rok 2023 na splácanie úveru, vrátane   

           úrokov,  min. 3-splátky úveru a  každoročne vyčleňovať v rozpočte obce Skýcov  

           finančné   prostriedky na  splácanie úveru  ako  aj úrokov z úveru počas trvania  

           zmluvného vzťahu so Štátnym fondom  rozvoja bývania 

 



     22.    a) Poveruje starostu obce k podpisu Kúpnej zmluvy 

              b) Poveruje starostu obce podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie  

                    nájomných  bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti 

              c) Poveruje starostu obce podaním žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie   

                  nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti 

              d) Poveruje starostu obce k podpisu Záložných zmlúv v prospech ŠFRB 

a Ministerstva                                   dopravy  a výstavby SR na „Bytový dom 

a technická vybavenosť“ 7 b.j. Skýcov,  vrátane prislúchajúcich  pozemkov 

k bytovému domu. 

      23. Berie na vedomie: 

 V rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie môže Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky znížiť výšku poskytnutej dotácie oproti sume schválenej 

v 3 a4. bode tohto ustanovenia.

 V rámci posudzovania žiadosti o poskytnutie podpory môže Štátny fond rozvoja bývania 

znížiť výšku poskytnutej podpory oproti sume schválenej v 3 a 4. bode tohto ustanovenia.

 

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 firmy SKYDENT o zníženie nájmu 

     Ing. Josef Veverka predložil žiadosť spoločnosti SKYDENT a.s. o zníženie nájmu areálu 

na adrese Školská 296, nakoľko pretrvávajúce problémy s ohľadom na situáciu (vojna na 

Ukrajine, nedostatok objednávok) prinútili zastaviť prevádzku v tejto budove. Nebude sa 

využívať na výrobu, ale iba ako skladové priestory. 

Uznesenie č. 292/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

 

s c h v a ľ u j e 

- zníženie nájmu o 50% počas doby využívania budovy len na skladové priestory. 

 

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. 293/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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



 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

informácie starostu obce 

- o odpovedi ZsVS Nitra, že výmena vodovodu na ul. Za humnami je zaradená do plánu 

akcií na rok 2023, 

- bola prevedená oprava výtlkov na ul. kpt. Nálepku, Za Humnami ....................... 

- detské ihrisko pri MŠ je pripravené na uloženie podkladu, prvky sú už pripravené a po 

osadení podkladu budú nainštalované, 

- do konca tohto mesiaca nám budú dodané kompostéry, 

- opätovne podávame žiadosť na vybudovanie zberného dvora aj so zariadením – traktor 

s nakladačom, štiepkovač, vlečka, 

- ku koncu roka pripravujeme vydanie Skýcovských novín, 

- základná škola pripraví 25.11. adventný veniec na námestí, 26.11. Katarínsku zábavu 

a 

10.12. Vianočnú burzu. Príspevkom obce bude bezplatné poskytnutie priestorov 

kultúrneho domu. 

      -     pripravuje sa Mikuláš  

      -     znovu požiadal poslancov o návrhy na kultúrny  program pri príležitosti 

budúcoročného  

           výročia  obce. 

 

K bodu 8/ Príhovor starostu obce 

     K blížiacemu sa záveru volebného obdobia starosta obce predniesol príhovor v ktorom 

zhodnotil uplynulé štyri roky a poďakoval sa poslancom a zamestnancom obce za ich prácu. 

 

    

K bodu 9/ Záver 

Starosta poďakoval prítomným  za účasť a o 21.00 hod. zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mária Danišová 

       

 

               

 

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

               Mgr. Tomáš Kolembus   

                                                     starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


