
Uznesenie 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice 

konaného dňa 22..06.2017 

(15-33) 
 

Obecné  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí dňa 22.06.2017 prijalo  nasledovné uznesenia. 

 

 

Uznesenie č.15: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje zapisovateľa ,overovateľov  a návrhovú komisiu zápisnice. 

Zapisovateľ p. Fraňo, overovatelia p.Jankovičová, p. Lacko, návrhová komisia v zložení p. Deák 

p.Lukáč. 

 

Uznesenie č16: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia a zodpovedanie požiadaviek 

z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 17: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie správu  hlavného kontrolóra o výsledku  finančnej kontroly 

vykonanej na Obecnom úrade Rykynčice 

 

Uznesenie č.18: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

Uznesenie č. 19: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie správu nezávislého auditora k ročnej účtovnej uzávierke  

Obce Rykynčice za rok 2016 

 

Uznesenie č. 20: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu  Obce Rykynčice 

za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 21: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje výročnú správu Obce Rykynčice za rok 2016 

 

Uznesenie č.22: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje záverečný účet Obce Rykynčice za rok 2016 s výrokom „ Celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ . 

 

Uznesenie č.23: 

OZ v Rykynčiciach  schvaľuje  výsledok hospodárenia Obce Rykynčice za rok 2016 a v plnej 

výške ho odporúča  previesť na rezervný fond obce Rykynčice 

 

Uznesenie č.24: 
OZ v Rykynčiciach  berie na vedomie zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016. 

 

Uznesenie č.25: 

OZ v Rykynčiciach  schvaľuje  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 



Uznesenie č. 26: 
OZ v Rykynčiciach schvaľuje dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO. 

 

Uznesenie č. 27: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje zmenu v internej smernici  „ Výpožičný poriadok obecnej knižnice. 

  

Uznesenie č. 28: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov. 

 

Uznesenie č. 30:  

OZ v Rykynčiciach schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženej prílohy. 

 

Uznesenie č. 31: 

OZ v Rykynčiciach schvaľuje podať žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu obecnej budovy 

Rykynčice. 

 

Uznesenie č.32: 

OZ v Rykynčiciach doporučuje starostke obce, osobný dohovor občanom,  ktorí si neplnia záväzky 

voči obci. 

 

Uznesenie č. 33: 

OZ v Rykynčiciach berie na vedomie diskusné príspevky občanov. 

 

 

 

 

V Rykynčiciach dňa: 22.06.2017 

 

 

 

 

Overovateľia:  Anna Jankovičová         --------------------------------- 

 

                        Miroslav Lacko             -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Bc. Mária Bukovčanová 

                                                                                             starostka obce 


