OBEC R Y K Y N Č I C E

VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE R Y K Y N Č I C E
za rok 2013

Rykynčice, apríl 2014

I. Geografické údaje
Geografická poloha obce:
okres Krupina,
Mikroregión Konkordia
Susedné obce:
Medovarce,
Drieňovo,
Plášťovce,
Dvorníky,
Hontianske Tesáre
Katastrálne územia:
Horné Rykynčice,
Dolné Rykynčice
Celková rozloha katastrálneho územia obce:
1918 ha
Nadmorská výška:
najvyšší bod v chotári 377 m n. m.
najnižší bod 160 m n. m. – stred obce

II. Demografické údaje
Národnostná štruktúra:
Slováci
Počet domov:
185
Počet bytov:
6
Počet obyvateľov obce k 31.12.2013:
289

III. Symboly obce
Pôvodne samostatné obce Dolné a Horné Rykynčice mali svoje osobitné obecné symboly.
Pečatidlo:
Dolné Rykynčice používali pečatidlo zo začiatku 18. stor. s náboženským motívom. Uprostred
pečate mali Madonu s dieťaťom, obklopenú svätožiarou. Kruhopis bol na stuhe umiestnený
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v horných dvoch tretinách poľa s textom POS/SESSIO/: ALSO: RAKONCZA.
Horné Rykynčice používali pečatidlo z konca 18. stor. Ústredným symbolom boli dva veľké
strapce hrozna, ktoré sa vznášajú nad zvlnenou pôdou. Vľavo, z najvyššieho kopčeka vyrastá
halúzka, na pravej strane medzi strapcami hrozna a pôdou je vodorovne postavené čerieslo.
Pečatidlo má slovenský kruhopis: PEC/AT/HORNEY/!/ RIKUNCSIC.
MV SR v roku 1994 na želanie obce podľa návrhu univerzitného profesora J. Nováka
schválilo erb obce Rykynčíc, ktorý preberá zjednodušené historické znaky niekdajších dvoch
obcí.
Erb obce – erb obce Rykynčice tvorí modrý štít, v ktorom je strieborno odetá Madona
s dieťaťom. Ich hlavy obkolesuje zlatá gloriola. V ľavom hornom rohu štítu je veľký strapec
hrozna so strieborným viničným listom.
Vlajka – vlajka Rykynčíc pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej,
modrej a bielej. Ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu
vlajky.
Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC Rykynčice.

IV. História obce
Rykynčice ležia na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny v doline potoka Krupinica.
Najvyšší bod v chotári má 377 m n. m., stred obce len 160 m n. m. Obec vznikla v roku 1964
zlúčením Dolných Rykynčíc a Horných Rykynčíc.
Dolné Rykynčice
Prvý krát sa spomínajú v roku 1279 pod názvom Rakucha. V ďalších listinách nájdeme
pomenovanie Rakanca, Rakoncha, Rakocza, Rachontha , Dolne Rikinčice (1773), maďarsky:
Alsórakonca.
Listina z r. 1281 nám udáva, že obec patrila zemanovi Rakonczayovi a v r. 1327 ju kúpil
Mikuláš, Bagoňov syn z rodu Palásthyovcov. Neskorším vlastníkom bolo budínske
prepošstvo (1478) a zemiansky rod Paškovcov (1498 ). Od 16. stor. bola majetkom panstva
na Bzovíku. V r. 1715 je doložený mlyn, vinice a 81 poddanských domácností. Obyvateľstvo
obce sa odpradávna zaoberalo poľnohospodárstvom. Zameriavali sa na pestovanie obilia,
ovocinárstvo, vinohradníctvo, chov hospodárskych zvierat.
Horné Rykynčice
Po prvý krát sa objavuje názov Felsewrakaucha v roku 1327 (Horné Rykynčice). Ďalšie
pomenovanie Horných Rykynčíc je Felsewrakancha. Felserakoncza, Fesew Rakoncza, Felso
Rakoncza, Horne Rikinčice (1773), maďarsky: Felsorakonca.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1422, keď Štefan Palásthy dal do zálohu dve usadlosti
Demetrovi Darášimu v Horných Rykynčiciach. Palásthyovci boli vlastníkmi do konca 18.
storočia. Ďalšími vlastníkmi majetkov obce boli rody Koháryovcov a Coburgovcov.
V obci sa nachádzajú dva kostoly. V hornej časti obce Evanjelický chrám Boží, ktorý sa začal
stavať za pôsobenia Bohuslava Tablica v roku 1793, v dolnej časti obce katolícky kostol
Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1788.
Neďaleko obce sa nachádza Arborétum Feľata s množstvom cudzokrajných drevín.
Projektantom a realizátorom arboréta bol lesník Ernest Koháry. Prvé exotické dreviny boli
vysadené v roku 1957. Arborétum je zaradené medzi cenné kultúrne pamiatky prírodného
charakteru.
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V. Organizačná štruktúra obce
Orgány obce vo volebnom období 2010 – 2014
Starostka obce:

Eva Nemčovská

Zástupca starostu obce:

Anton Faraga

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Ladislav Uday

Poslanci obecného zastupiteľstva v Rykynčiciach :
1. Anton Faraga
2. Anna Jankovičová
3. Stanislava Deák
4. Jozef Lukáč
5. Emil Novák

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2013 štyrikrát, čo je v súlade so zákonom 369/1990
Zb. Zákon o obecnom zriadení.

Obecný úrad v Rykynčiciach
Sídlo:

962 55 Rykynčice č. 60

IČO:

00 320 196

DIČ: 2021152584

tel.:

045/55 93 115

mob.: 0903 287 739

e-mail:

obecrykyncice@gmail.com

www.rykyncice.ocu.sk
Zamestnanci obce v roku 2013:
Eva Majerová
Ing. Ladislav Uday
Spoločná obecná úradovňa Krupina
V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania plnenia prenesených úloh
štátnej správy si mestá a obce okresu Krupina zriadili od 1.1.2003 spoločný obecný úrad –
spoločnú obecnú úradovňu, ktorej sídlom je Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie číslo 5.
Vykonáva činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany
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životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, sociálnej pomoci
a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej agendy, verejné obstarávanie.
Vedúcou spoločnej obecnej úradovne je Mária Šulcová.
Kontakt: 045/55 193 47

VI. Obchodné a výrobné prevádzky v obci
Potraviny Coop Jednota
Potraviny Mix Mária Vatrová
Pohostinstvo Miroslav Melišek
Korvinum Ing. Ladislav Korcsog Csc.
Vinojek Jaroslav Knápek
FVE Senec, fotovoltaická elektráreň

VII. Dobrovoľné a záujmové organizácie v obci
TJ Družstevník Rykynčice
DHZ Rykynčice
JEDNOTA spotrebné družstvo
Poľovnícke združenie
Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov Dolné Rykynčice
Pozemkové spoločenstvo urbár Horné Rykynčice
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

VIII. Zdravotníctvo a školstvo
V obci nie je vybudované zdravotné stredisko. Naši občania navštevovali prevažne
ambulanciu všeobecnej lekárky a stomatologickú ambulanciu v Hontianskych Nemciach
a Plášťovciach.
Obec má zriadené dva školské obvody. Podľa výberu rodičov deti navštevujú základnú školu
a materskú škôlku v Hontianskych Nemciach alebo v Plášťovciach.
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IX. Aktivity obecného úradu v roku 2013
Rok 2013 bol tretím rokom volebného obdobia. V tomto roku sme z vlastných finančných
zdrojov zmodernizovali priestory domu smútku v dolnej časti obce, osadili pri ňom lavičky,
zabezpečili opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, spevnili oporný múr pri obecnom
úrade a ako každý rok, aj teraz sme vymenili na verejnom osvetlení niekoľko nefunkčných
zastaralých svietidiel.
Z prostriedkov EÚ cez program LEADER na podporu rozvoja vidieka sme dodávateľským
spôsobom zrekonštruovali budovu, z ktorej je autobusová zastávka a tržnica a zrekonštruovali
sme v budove požiarnej zbrojnice šatne pre TJ.
V rámci programu LEADER sme opätovne podali cez MAS Prenčov žiadosť o NFP v rámci
opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí /úprava nádvoria kultúrneho domu, odvodnenie a úprava
chodníka, modernizácia verejného priestranstva/. V rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby
pre vidiecke obyvateľstvo sme podali žiadosť o NFP na zavedenie vysokorýchlostného
internetu.
Pracovníkmi MOS boli v obci zabezpečované práce pri údržbe a skrášľovaní obce, úprave
verejných priestranstiev, zbere separovaného odpadu, úprave ciest a cintorínov, likvidácii
divokých skládok, úprave ochranného pásma studne obecného vodovodu, oprave obecných
budov, pomoc osamelým a starším občanom, čistenie miestneho potoka a iné.
Na podporu športu a dobrovoľných organizácií v obci boli poskytnuté dotácie futbalovému
klubu TJ Družstevník Rykynčice na činnosť klubu, ktorý v tomto roku v oblastnej súťaži
postúpil do II. triedy a DHZ Rykynčice, ktorý v máji tohto roku bol v spolupráci s obecným
úradom organizátorom oblastnej súťaže DHZ, zúčastnil sa okresnej súťaže a súťaže mladých
hasičov. Ostatným spoločenským organizáciám obec poskytuje priestory na ich aktivity.
V oblasti kultúry sme usporiadali posedenie ku Dňu matiek spojené s vystúpením
ochotníckych divadelníkov zo Sebechlieb, ku Dňu detí sme pre deti pripravili zábavno –
súťažné popoludnie. V mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, boli našim
občanom nad 70 rokov odovzdané spomienkové darčeky. Záverom roka sme pre občanov
pripravili silvestrovskú zábavu.
Pravidelne bývala otvorená obecná knižnica, do ktorej sme zakúpili niekoľko nových kníh
z detskej literatúry, náučnej a beletrie a knižný fond bol doplnený aj formou darov
od občanov.
Zabezpečili sme chod obecnej webovej stránky, na ktorú boli okrem povinného zverejňovania
dokumentov, umiestňované aj rôzne aktuality a informácie pre občanov.
Z ďalších aktivít za zmienku stojí ešte zabezpečenie služieb kaderníctva v obci, zber
elektroodpadu a obnoseného šatstva, udržanie funkčnosti obecného rozhlasu, zakúpenie
veľkoobjemových nádob na odpad a ich umiestnenie v obci, znovuzavedenie otváracích hodín
predajne COOP Jednota počas sobôt, spolupráca s fi. Veolia pri odstraňovaní porúch
obecného vodovodu a tým zabezpečenie dostatku a požadovanej kvality pitnej vody /všetky
rozbory vody v priebehu roka boli vyhovujúce/.
Poďakovanie patrí organizáciám, firmám a všetkým občanom, ktorí boli pri naplnení
uvedených aktivít nápomocní akoukoľvek formou.
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Z hľadiska budúcich cieľov obec Rykynčice aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov
plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy,
tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti
realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce
a potreby jej obyvateľov.

X. Záver
Ostatné údaje neuvedené v tejto výročnej správe týkajúce sa hospodárenia, plnenia rozpočtu
a ostatných vybraných finančných ukazovateľov obce za rok 2013, nakladania s majetkom
a pod. sú uvedené v záverečnom účte obce Rykynčice, v účtovnej závierke, v poznámkach,
v inventarizácii hospodárskych prostriedkov, v správe o inventarizácii hospodárskych
prostriedkov, ktoré boli spracované k 31.12.2013.

XI. Prílohy
1. Záverečný účet
2. Výkaz FIN 5-04
3. Výkaz FIN 6-04
4. Výkaz FIN 1-12
5. Účtovná závierka
5.1. Správa audítora
5.2. Súvaha
5.3. Výkaz ziskov a strát
5.4. Poznámky

V Rykynčiciach 9.4.2014
Vypracovala: Eva Nemčovská, starostka obce
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