
Zápisnica  

z 3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 21. februára 2023.    
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce 

Poslanci:  Bc. Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Juraj Jenis, 

Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková     

Ospravedlnený:  Ing. Roman Černák                                                

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce 

 

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce 

 

PROGRAM : 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 

4. Zmena uznesenia č. 291/2022 

5. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2023 

6. Informácie 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 je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Juraj Jenis a Jozef Mihalík    

Zapisovateľka:                Mária Danišová 

 

Hlasovanie: 
za: 6   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.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov   

s c h v a ľ u j e  
program rokovania.  



Hlasovanie:  

za: 6   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.  Zmena uznesenia č. 291/2022 

5.  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2023 

6.  Informácie starostu obce 

7. Záver 

 

 

K bodu 3/ Správa starostu obce  o plnení uznesení OZ 

 

Uznesenie č. 26/2023 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

 

berie na vedomie 

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

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

 

Hlasovanie:  

za: 6   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 4/  Zmena uznesenia č. 27/2023 

 

Uznesenie č. 27/2023 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

podľa príslušných ustanovení  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

s c h v a ľ u j e  

- zmeny v uznesení č. 291/2022, ktoré bolo schválené dňa 25.októbra 2022 na 33. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov. 

Zmeny sa dotýkajú nasledovných bodov uvedeného uznesenia: 

bod 2) 

      V bode 2 sa objekt SO-06 Spevnené plochy dopĺňa o slová „ a dažďová kanalizácia“ 

ostatný text bodu 2 zostáva v platnosti. 



bod 4) 

      V bode 4 uznesenia sa menia hodnoty týchto objektov TV nasledovne 

   SO-03 Vonkajšia kanalizácia- v hodnote 19 000,- EUR s DPH 

   SO-06 Spevnené plochy – chodníky – v hodnote 14 030,- EUR s DPH 

   SO 06 Spevnené plochy – parkoviská a dažďová kanalizácia - v hodnote 35 749,- EUR s 

DPH 

ostatné objekty tohto bodu sa nemenia ako i cena spolu vo výške 99 529, EUR vrátane              

DPH. 

bod5) 
     V bode 5 sa objekt SO-06 Spevnené plochy dopĺňa o slová „ a dažďová kanalizácia“ 

ostatný text bodu 2 zostáva v platnosti. 

 

bod7) ruší sa text uznesenia 291/2022 a nahrádza sa novým textom nasledovne: 

1.  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 

          19 000,- 

 

2 030,- 

 

13 300,- 

 

3 670,- 

 

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 
14 030,- 3 790,- 10 240,- 0 

SO 06 Spevnené plochy- 

parkoviská a dažďová 

kanalizácia 

35 749,- 2 730,- 14 000,- 19 019,- 

SO 07 Sadové a terénne 

úpravy a objekty drob. 

architektúry 

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

spolu 99 529,- 13 100,- 47 340,- 39 089,- 

 

a) úver zo ŠFRB vo výške 47 340, 00 EUR 

b) dotácia z MD SR vo výške 13 100,00 EUR 

c) vlastné zdroje obce vo výške 39 089,00 EUR  z toho : 

1. 25 771,-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 

Bod 9) – v bode 9 sa mení pôvodná cena nasledovne: 

      Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej 



vybavenosti vo výške 39 089,00 EUR z rozpočtu obce v roku 2023 

 

      Ostatné body uznesenia 291/2022 sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

 

Hlasovanie:  

za: 6   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/ Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2023  

 

Uznesenie č. 28/2023 

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 

- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2023 zo dňa 18.1.2023 na kúpu bytov a technickej 

vybavenosti.  

 

Hlasovanie:  

za: 6   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 6/  Informácie starostu obce 

 

Uznesenie č. 29/2023 

     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 

- žiadosť ZŠ Skýcov o navýšenie platieb za energie pre rok 2023, 

- Západoslovenská distribučná a.s. bude ťahať v obci optický kábel, 

- ÚPSVaR Nitra nám schválil jedno miesto pre pracovníka na verejnoprospešné práce od  

  1.3.2023 na dobu 9 mesiacov,   

- informačné tabule na Vápennom vrchu nám boli z NSK preplatené, 

- na Environmentálny fond podávame žiadosť na zníženie energetickej náročnosti budov –  

  športové kabíny a na výstavbu zberného dvora, 

- projekt na zberný dvor aj s technikou podávame aj cez operačný program životné prostredie, 

- Západoslovenské vodárne a kanalizácie plánujú rekonštrukciu vodovodnej siete na ul. Za  

  Humnami   a kontrolu siete v celej obci (možná poruchovosť na starom potrubí a veľké 

úniky  



  vody), 

- projekt cyklotrasy – prebieha rokovanie so Združením urbárnikov ohľadom prenájmu časti  

  pozemku, 

- termín ukončenia výstavby detského ihriska je predĺžený do konca mája, ale  ešte musíme  

  urobiť odvodnenie v spodnej časti, 

- vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra k pripravovanej stavebnej úprave 

chodníka  

   pri ceste II/511, 

- prepojenie kanalizačných šácht na ul. Za Humnami – treba geodetické zameranie 

a odkúpenie  

  časti pozemku od Juraja Mandičáka, 

- príprava geometrického plánu ul. kpt Nálepku, 

- komunitné centrum v KD – výzva z Plánu obnovy, 

- podanie žiadosti ZŠ na inštaláciu fotovoltického zariadenia na budove cez Nadáciu Pontis, 

- Rekonštrukcia Domu smútku cez LEADER nová fasáda, riešiť nové vykurovanie DS 

  a ozvučenie cintorína,  

- projekt novej výsadby na vstupe do starého cintorína po pravej a ľavej strane,    

- žiadosť na Úrad vlády na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove OcÚ, 

- projektová príprava na výstavbu vodovodu a kanalizácie na pozemkoch v časti Brôdok, 

- informácie o príprave programu na výročie obce, 

- informácia o možnosti ďalšieho prenájmu bytu v školskej bytovke,  

- termín ďalšieho zasadnutia bude 24. marca 2023 o 17.30 hod. 

   

b) s c h v a ľ u j e 

- platiť 1/3 zo zálohových platieb za plyn na začiatku aktuálneho mesiaca a zúčtovanie urobiť  

  na základe vyúčtovacej faktúry, 

- platiť 1/3 mesačne zo skutočnej spotreby za vodu a elektrinu na základe predložených 

faktúr, 

- finančne vysporiadať mesiace január a február 2023 podľa reálneho stavu.  

 

Hlasovanie:  

za: 6   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. Záver 

      Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo 

ukončené o 19.50 hod. 

 

Zapísala: Mária Danišová 

       

            

 

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

               Mgr. Tomáš Kolembus   

                                                     starosta obce 

 



Overovatelia:  

 

Juraj Jenis                                 ........................................ 

 

Jozef Mihalík                           ........................................ 

 


