
Zápisnica  

zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Skýcov,  

konaného dňa 24. marca 2023.    
__________________________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce 

 Poslanci: Ing. Roman Černák, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila Minárová,  

     Alžbeta   Pavková.   Poslanec   Bc.   Pavol   Drienovský    prišiel    počas  

     prerokovávania bodu č. 5. 

Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Hosťovecký 

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. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 

5. Návrh rozpočtu obce Skýcov na roky 2023-2025 

6. Zásady odmeňovania poslancov 

7. Informácie starostu obce 

8. 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 je prítomných 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina 

a tak OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 
 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Roman Černák, Alžbeta Pavková 

Zapisovateľka:               Mgr. Janka Medvecová 
 

Hlasovanie:                  za: 5     (Ing. Roman Černák, 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   

schvaľuje  
program rokovania.  
 

Hlasovanie:                  za: 5     (Ing. Roman Černák, 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. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 

5. Návrh rozpočtu obce Skýcov na roky 2023-2025 

6. Zásady odmeňovania poslancov 

7. Informácie starostu obce 

8. Záver 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ 
 

Uznesenie č. 30/2023 
 

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 

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

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

K bodu 4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a azáväzkov 

k 31.12.2022  
  
Uznesenie č. 31/2023 
 

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 
- výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 

b) konštatuje, že 

-   obec    eviduje   k 31.12.2022   aktíva   v hodnote 4 855 298,88 € (brutto), odpisy  a opravné 

položky v hodnote 2 431 006,22 € a zostatkovú hodnotu 2 424 292,66 € (netto); z toho   

neobežný   majetok   v hodnote   4 758 558,68 €   (odpisy  tohto  majetku  sú vo výške  

2 429 541,58 € a zostatková účtovná   hodnota  tohto  majetku  je  vo výške 2 329 017,10 €);  

obežný majetok je v hodnote 93 427,10 €, korekcia tohto majetku je 1 464,64 € a netto hodnota tohto 

majetku je 91 962,46 € a časové rozlíšenie na strane aktív je v hodnote 3 313,10 € 

- obec eviduje k 31.12.2022 pasíva v hodnote 2 424 292,66 €; z toho vlastné imanie je 

v hodnote 1 124 685,99 €; záväzky v hodnote 246 840,38 € a časové rozlíšenie na strane pasív 

je v hodnote 1 052 766,29 €. Výsledky sú prílohou č. 1 k zápisnici. 
 

Hlasovanie:                  za: 5     (Ing. Roman Černák, Juraj Jenis, Jozef Mihalík, Jarmila 

Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                      

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0      
 

K bodu 5. Návrh rozpočtu obce Skýcov na roky 2023 - 2025 
 

Uznesenie č. 32/2023 



 

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 rozpočtu obce Skýcov vrátane Základnej školy na roky 2023 – 2025 

- odporúčajúce stanovisko hlavnej kontrolórky obce a finančnej komisie k schváleniu rozpočtu  

b) schvaľuje 

- rozpočet obce Skýcov a Základnej školy na rok 2023, pričom celkový rozpočet je vyrovnaný 

a to vo výške 1 412 899,- € v príjmovej aj výdavkovej časti 

c) konštatuje, že 

- bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 798 905,- €, bežné výdavky sú vo výške 769 390,- € 

- kapitálové príjmy rozpočtu sú vo výške 258 204,- €, kapitálové výdavky sú vo výške 

630 270,- € a finančné operácie v príjmovej časti sú vo výške 355 790,- € a finančné operácie 

vo výdavkovej časti sú vo výške 13 239,- € . Rozpočet je prílohou č. 2 k zápisnici. 
 

Hlasovanie:                     za: 6     (Ing. Roman Černák, Bc. Pavol Drienovský, Juraj Jenis, Jozef 

Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)  

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0   

 

K bodu 6. Zásady odmeňovania poslancov 

 

Uznesenie č. 33/2023 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Skýcov 

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

a) ruší 

- Zásady odmeňovania poslancov zo dňa 16.12.2016 schválené uznesením č. 122/2016  

schvaľuje  

-  nové Zásady odmeňovania poslancov. Zásady sú prílohou č. 3 k zápisnici. 

 

Hlasovanie:                     za: 6     (Ing. Roman Černák, Bc. Pavol Drienovský, Juraj Jenis,  

Jozef Mihalík, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková)                                                       

                                         proti: 0                                   

                                         zdržal sa: 0                                  

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 7. Informácie starostu obce   
 

Uznesenie č. 34/2023 

 

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, že 

- 28.3.2023 sa uskutoční rokovanie s Nitrianskym a Trenčianskym samosprávnym krajom 

ohľadom rekonštrukcie cesty do Veľkých Uheriec a riešenia dopravnej situácie 

- sa pripravujú nasledovné akcie: 

28.3.2023 posedenie s učiteľmi ZŠ a MŠ ku Dňu učiteľov 

6.4.2023 tvorivé dielne v kultúrnom dome a o 17.00 hod. zbieranie veľkonočných vajíčok 

22. - 23.4.2023 country cross 



30.4.2023 stavanie mája 

14.5.2023 Deň matiek 

- sme obdržali výzvu na doplnenie žiadosti o poskytnutie NFP – Zberný dvor Skýcov 

- je potrebné schváliť VZN k obedom zadarmo a tak ďalšie rokovanie OZ bude 13.4.2023 

o 18.00 hod. 

 

 

 

 

 

K bodu 8. Záver 
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.45 hod. 
 

Zapísala: Mgr. Janka Medvecová 
       

 

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

                             Mgr. Tomáš Kolembus   

                    starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 


