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I. Úvodné slovo starostu obce 

 

Výročná správa Obce Rykynčice za rok 2017, ktorú Vám predkladám, poskytuje pravdivý a 

nestranný pohľad na dosiahnuté činnosti a výsledky obce. Je za nami tretí rok volebného 

obdobia a ku koncu roka patrí aj hodnotenie. Posúdiť kvalitu odvedenej práce však 

samozrejme môžu najlepšie iba občania. Dobrému spolunažívaniu v obci môžeme pomôcť aj 

tým, že si budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety , aby sme si vytvorili pekné, 

pokojné a šťastné podmienky pre život v našej obci. Chcem sa poďakovať poslancom 

obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, aktivačným pracovníkom, ale aj všetkým tým, 

ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v obci, mládeži a starším spoluobčanom. 

 

 

 

 

 

Bc. Mária Bukovčanová 

starostka obce 
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II. Geografické údaje 

Geografická poloha obce: 

okres Krupina, 

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  
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Demografické údaje 

Národnostná štruktúra:           Slováci 

Počet domov:                               185 

Počet bytov:                                     6     

Počet obyvateľov obce k  31.12.2017: 286 

 

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 
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 
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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. 
 

V. Pamiatky 

 
V obci sa nachádza pamiatka Socha sv. Vendelína a Ľudový murovaný dom.  
 
 

VI. Organizačná štruktúra obce 

Obec ako samostatný celok samosprávy sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

Orgány obce : 

Starostka obce:   Bc. Mária Bukovčanová   
 
Zástupca starostu obce: Daniel Fraňo                                                                                                             
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Ladislav Uday  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva v Rykynčiciach :  

Obecné zastupiteľstvo v obci Rykynčice je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov 
zvolených v primárnych voľbách do samosprávy obcí, ktoré sa konali 15. novembra 2014 na 
dobu 5 rokov. 

Ustanovujúce zastupiteľstvo sa konalo 02.01.2015 
 Poslanci  OZ:                   1. Daniel Fraňo 

                                          2. Stanislav Deák 

                                          3. Kamil Lukáč 

                                          4. Miroslav Lacko 

                                          5.Anna Jankovičová od 15.08.2016               
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Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2017  šesťkrát, čo je v súlade so zákonom 369/1990 
Zb. Zákon o obecnom zriadení. Rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach 
života obce. 

Obecný úrad v Rykynčiciach 

Sídlo:   Horné  Rykynčice   č. 60, 962 55 Rykynčice 

IČO:  00 320 196          DIČ: 2021152584 

tel.:  045/55 93 115   mob.: 0903 287 739  

e-mail: obec.rykyncice@gmail.com 

www.rykyncice.sk 

Zamestnanci obce v roku 2017:                    Mária Cibuľová 

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 
životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, sociálnej pomoci 
a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej agendy, verejné obstarávanie.  
Vedúcou  spoločnej  obecnej úradovne  je Mgr. Mária Šulcová. 

Kontakt:  045/55 193 47  
 

VII. Poslanie, vízie, ciele 

 

Poslanie obce:  

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením 

úloh samosprávy obce, najmä:  

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného 

zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,  

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, 

komisií obecného zastupiteľstva,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a 

daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 

starostu,  
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d) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec. 

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 

Vízie obce:  

Oprava vodovodu,  rekonštrukcia obecných budov. 

 

Ciele obce: 

Zvýšenie kvality života občanov, informovanosť a transparentnosť pri riadení. Skvalitňovanie 

životného prostredia, zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu. 

 

VIII. 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 

 

IX. Dobrovoľné a záujmové organizácie v obci 

DHZ Rykynčice 

JEDNOTA spotrebné družstvo 

Poľovnícke združenie 

Združenie vlastníkov súkromných, spoločných a obecných lesov Dolné Rykynčice 

Pozemkové spoločenstvo urbár Horné Rykynčice 

Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy 

 

 

 

X. Zdravotníctvo a školstvo 

V obci nie je vybudované zdravotné stredisko. Naši občania navštevovali prevažne 
ambulanciu všeobecnej lekárky a stomatologickú ambulanciu v Hontianskych Nemciach a v 
Plášťovciach. 

Obec má zriadené dva školské obvody. Podľa výberu rodičov  deti navštevujú základnú školu 
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a materskú škôlku v Hontianskych Nemciach alebo v Plášťovciach.  

 
XI. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

 

Rekapitulácia rozpočtu za rok 2017 
 

Názov položky       Schválený        Upravený     Skutočnosť 
    rozpočet   rozpočet   

Príjmy celkom 72 720,00 89 131,00 91 101,74 

  príjmy bežného rozpočtu 72 720,00 89 131,00 91 101,74 

  príjmy kapitálového rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

  finančné operácie príjmové 0,00 0,00 0,00 

 nerozpočtované príjmy 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom 72 720,00 89 131,00 88 153,99 

  výdavky bežného rozpočtu 70 720,00 82 711,00 81 797,62 

  výdavky kapitálového rozpočtu 2 000,00 6 420,00 6 356,37 

 finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

 

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov – výsledok hospodárenia aj s použitím 
a vstupom finančných operácií pri vyrovnaní hospodárskeho výsledku v roku 2017 vo výške 
2 947,75 € bude prevedený v roku 2018  do rezervného fondu. 
 
Rozpočet obce na rok 2018 PRÍJMY VÝDAVKY 

Bežné  89 131 82 711 

Kapitálové  0 6 420 

Finančné  0 0 

SPOLU 89 131 89 131 
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XII. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

Bilancia aktív a pasív  
Aktíva    

  ZS k 31.12.2015 ZS k 31.12.2016 ZS k 31.12.2017 
Majetok spolu 837 339,31 827 286,30 784 644,99 

Neobežný majetok spolu 815 434,59 778 310,46 736 111,83 
z toho:    
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 741 688,59 704 564,46 662 365,83 

Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 21 316,36 47 561,42 47 332,99 

z toho:    

Zásoby 430,44 405,12 278,52 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 8 598,36 7 127,76 3 846,32 

Finančné účty 12 287,56 40 028,54 43 208,15 

Poskytnuté návratné fin.výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 588,36 1 414,42 1 200,17 

 
Pasíva   

 

  ZS k 31.12.2015 ZS k 31.12.2016 ZS k 31.12.2017 
Vlastné imanie a záväzky 
spolu 837 339,31 

 
827 286,30 

 
784 644,99 

Vlastné imanie  471 279,94 474 856,94 476 522,82 
z toho:    
Oceňovacie rozdiely 1 748,39 1 748,39 1 748,39 

Fondy 0,00 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia – 
predchádzajúce obdobia 469 531,55 

 
473 108,55 

 
474 774,43 

Z toho :Výsledok hospodárenia – 
bežné obdobie 11 903,80 3 577,00 1 665,88 

Záväzky 4 724,92 35 032,52 34 662,94 
z toho:    
Rezervy 1 224,66 423,92 520,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0,00 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 616,03 30 634,94 30 746,65 

Krátkodobé záväzky 2 884,23 3 973,66 3 396,29 

Bankové výpomoci 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie /výnosy bud.období/ 361 334,45 317 396,84 273 459,23 

 
Všetky pohľadávky a záväzky sú v lehote splatnosti. 
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Výkaz ziskov a strát 
    

  ZS k 31.12.2015 ZS k 31.12.2016 ZS k 31.12.2017 

Spotrebované nákupy 14 590,21 13 986,85 16 569,39 

Služby 15 432,78 22 646,02 22 070,33 
Osobné náklady 34 865,73 37 212,14 38 289,07 
Dane a poplatky 301,18 293,75 252,88 
Ostatné náklady na prev.činnosť 927,68 1 426,51 2 312,39 
Odpisy, rezervy, opravné položky 
z prev.a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. 48 131,10 48 514,00 49 143,39 

Finančné náklady 3 478,81 1 462,94 1 2 95,75 
Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 
Náklady na tr.a nákl.z odv.príj. 740,88 1 003,62 680,41 
    
Tržby za vl.výkony a tov. 2 737,33 1 451,61 1 451,61 
Daň.a colné výnosy z popl. 62 324,45 67 217,27 71 947,36 
Ostatné výnosy z prev.čin. 18 754,27 9 617,45 10 849,08 
Zúčt.rezerv a oprav.položiek 
z prev.činnosti a fin.činnosti 
a zúčtovanie čas.rozlíšenia 1 037,88 1 427,96 793,01 
Finančné výnosy 9,97 1,68 28,31 

Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 
Výnosy z tran.a roz.príj.v obciach, 
v RO a PO zriad.obcou a VÚC 45 508,30 50 407,12 47 214,33 

    

VH pred zdanením 11 903,83 3 577,26 1 670,09 

Splatná daň z príjmov 0,00 0,26 4,21 

VH po zdanení 11 903,83 3 577,00 1 665,88 

 
 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 
 

Veriteľ Stav 
  k 31.12.2017 
Dlhodobé záväzky 30 746,65 
Z toho zábezpeka 30 000,00 
Z toho sociálny fond 746,65 

Krátkodobé záväzky 3 396,29 
Dodávatelia 203,21 
Zamestnanci 1 918,18 
Zúčtovanie s orgánmi soc.zabezpečenia 1 049,50 
Ostatné záväzky 4,43 
Ostatné priame dane 220,97 

Rezervy 520,00 
SPOLU 34 662,94 

 
Obci v roku 2017 nebol poskytnutý žiadny úver.  
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Tvorba a použitie peňažných fondov 
 
Obec vytvára rezervný fond z celého prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. 
Peňažné prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom bankovom účte.  
Rezervný fond Suma v € 

ZS k 1.1.2017 1 911,90 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 8 478,91 
Úbytky - použitie rezervného fondu 0,00       

KZ k 31.12.2017 10 390,81 
 
Pri tvorbe a použití sociálneho fondu sa obec riadi zákonníkom práce. 
Prehľad na účte sociálneho fondu: 

Sociálny fond Bankový účet suma v € 
Syntetický účet 

sociálneho fondu v €  

ZS k 1.1.2017 690,41 634,94 
Prírastky - povinný prídel 0,5 % 194,81 215,45 
Úbytky - použitie sociálneho fondu 103,74 103,74 
KZ k 31.12.2017 781,48 746,65 
Rozdiel tvoria neprevedené prostriedky z decembra 2017, ktoré boli vysporiadané v januári 

2018. 

 

XIII. Neinvestičné a investičné aktivity obecného úradu v roku 2017 

Rok 2017 bol tretím  rokom  volebného obdobia. V tomto roku sme zrealizovali viac 
drobných stavieb z vlastných finančných zdrojov. Poopravovali sme strechy na obidvoch 
vodojemoch a studniach – zakryli sa plechom. Spodné časti studní sa tiež oplechovali, proti 
vlhkosti.  
Opravil sa prejezd pri kostole v Dolných Rykynčiciach. Zrekonštruovala sa vnútorná časť 
budovy bývalej MŠ vrátane podlahy. Kúpila sa nová pec na kúrenie do interiéru budovy 
bývalej MŠ.  
Z vlastných finančných zdrojov sme zakúpili aj kamery, ktoré sú veľmi nápomocné proti 
vandalom . 
Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020 pre opatrenie: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Predmetom 
riešenia projektu je generálna rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy. 
Ďalšou podanou žiadosťou bola Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 
z Environmentálneho fondu na projekt: Rekonštrukcia vodovodnej siete Rykynčice, ktorá 
nebola schválená. Bola podaná žiadosť na BBSK na úpravu komunikácie  Medovarce – 
Rykynčice, nebola schválená. 
 
Ako každý rok, aj teraz sme vymenili na verejnom osvetlení niekoľko nefunkčných 
zastaralých svietidiel a podľa potreby sa vymieňajú nefunkčné žiarovky na VO. Pri cintoríne 
v Dolných Rykynčiciach sa sfunkčnilo svietidlo VO. V dome smútku v Horných 
Rykynčiciach sa obnovilo odberné miesto a znížila sa maximálna rezervovaná kapacita 
z 3x25 na 3x16. 
Opravilo sa oplotenie cintorína v Horných aj v Dolných Rykynčiciach. 
Pokračuje  sa s výmenou nových vodomerov pre všetkých odberateľov vody z verejného 
vodovodu. 
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Pracovníkmi MOS boli v obci zabezpečované práce pri údržbe a skrášľovaní obce – 
zabezpečuje sa upratovanie autobusových zástaviek, úprava verejných priestranstiev – 
čistenie rigolov popri ceste, zber separovaného odpadu, úprava ciest a cintorínov - kosenie, 
likvidácia divokých skládok, úprava ochranného pásma studne obecného vodovodu, oprava 
obecných budov, pomoc osamelým a starším občanom pri úprave ich priestranstva okolo 
domu – čistenie a kosenie , čistenie miestneho potoka a iné. V zime odpratávanie snehu pri 
OcÚ, KD, cintorínoch, kostoloch a ost. verejných priestranstvách. 
 
Na podporu  dobrovoľných organizácií v obci Rykynčice boli poskytnuté dotácie. DHZO sa 
v roku 2017 zúčastnil niekoľkých súťaži, poslali záväznú prihlášku na aktualizačnú prípravu 
preventivárov obce p. Richard Chlpáň, členovia sa zúčastnili na školeniach potrebných pre 
členov DHZO.  
V máji 2017 sa zúčastnili na obvodovom a okresnom kole hasičskej súťaže DHZO 
v Hontianskych Nemciach. Na obvodovom obstáli ako tretí, a na okresnom  boli prví. 
Dňa 14.06.2017 sa v obci Dolná Strehová konalo krajské kolo hasičskej súťaže DHZO na 
ktorom sa zúčastnilo družstvo mužov z našej obce. Z celkového počtu 36 družstiev, z toho 9 
mužských sa naše umiestnilo na 5 mieste. 
Územný – okresný výbor v Krupine na túto súťaž nominoval troch rozhodcov. Jedným z nich 
bol aj predseda nášho DHZO p. Peter Jankovič. 
V októbri 2017 sa starší žiaci z našej obce zúčastnili branného preteku Plameň. Náš DHZO  sa 
zúčastnili niekoľkých zásahov v prípade požiarov. 
V roku 2017 bola podaná žiadosť o pridelení dotácie v zmysle výzvy č.VII. Prezídia 
Hasičského a zachranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR 
c) ochrany pred požiarmi, a to na  
1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej 
zbrojnice.  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie rozhodlo 
v súlade s § 5 zákona č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR a pridelilo 
nám  dotáciu vo výške 29 992,78 Eur. 
 
Ostatným spoločenským organizáciám obec poskytujeme  priestory na ich aktivity.  
 
V oblasti kultúry sme  ku  Dňu matiek usporiadali posedenie spojené s vystúpením 
ochotníckych divadelníkov z Hontianskych Nemiec a v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom 
úcty k starším sme  pripravili a odvysielali reláciu v miestnom rozhlase. Pre dôchodcov od 70 
rokov sme na Vianoce darovali poukážky v hodnote 10 €. Pre deti k MDD sa v spolupráci 
s DHZ a PZ Rykynčice usporiadalo  zábavné odpoludnie spojené so súťažami pre deti 
s guľášom. 
Porozdávali sa kalendáre na rok 2018 do každej rodiny. 
 
V máji tohto roka začala svoju činnosť i obecná knižnica, ktorá býva otvorená v stredu 
v poobedňajších hodinách. V zimnom období, bola knižnica otvorená len sporadicky, no 
podarilo sa opraviť kachľovú pec, ktorá bola v dezolátnom stave, a ktorá znova perfektne 
funguje .V priebehu roka boli zakúpené nové knihy, čím sa zvýšil počet výpožičiek. 
Knižný fond bol doplnený aj formou darov od občanov. Tým, že sa odbúral členský poplatok, 
zvýšil sa i počet čitateľov Obecnej knižnice. Knižnica je pripojená na internet a tak 
používatelia knižnice, ako aj jej návštevníci majú možnosť hľadať si informácie, prípadne 
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vytlačiť rôzne potrebné tlačivá ( napr. daňové a pod.) alebo si vytlačiť dokumenty zo svojho 
USB-kľúča.  
 
Rozširujeme a zabezpečujeme chod obecnej webovej stránky, na ktorú je okrem povinného 
zverejňovania dokumentov  potrebné  umiestňovať  aj rôzne aktuality a informácie pre 
občanov. 
 
Z ďalších aktivít, ktoré obec zabezpečila: služby kaderníctva v obci, pravidelný jarný 
a jesenný  zber elektroodpadu, zber  obnoseného šatstva, udržanie funkčnosti obecného 
rozhlasu, verejného osvetlenia, spolupráca s firmou Veolia pri odstraňovaní porúch obecného 
vodovodu a tým zabezpečenie dostatku a požadovanej kvality pitnej vody, zabezpečenie 
pravidelného rozboru vody z verejného vodovodu – Analpo a  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva /všetky rozbory vody v priebehu roka 2017 boli vyhovujúce/. 
 
Poďakovanie patrí organizáciám, firmám a všetkým občanom, ktorí boli pri naplnení 
uvedených aktivít nápomocní akoukoľvek formou. 
 

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. 
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XIV. Ostatné dôležité informácie 

Prijaté transfery 

Poskytovateľ Účelové určenie grantu,  Poskytnutá Suma skutočne   KS  
  transferu Suma € použitých fin.p. k 31.12. 

MV SR činnosť matriky 1 932,48 1 932,48 0 

MV SR register adries 22,80 22,80 0 

MV SR voľby 1 293,03 1 293,03 0 

MV SR register obyvateľstva      95,37      95,37 0 

MV SR obhospodarovanie skladu CO 50,00 50,00 0 

UPSVaR 
Osobitný príjemca-prídavok na 
dieťa 94,08 94,08 0 

Spolu  3 487,76 3 487,76 0 
 

 
Poskytnuté dotácie 

 
Obec v roku 2017 poskytla dotáciu TJ  v súlade so VZN č.  1/2010 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu 
obce na činnosť futbalového klubu. 
 
 
Žiadateľ dotácie   Poskytnutá Suma skutočne   KS  
    Suma € použitých fin.p. k 31.12. 
Telovýchovná jednota Rykynčice - bežné výdavky 0,00 0,00  0,00 
 
Granty 

Dobrovoľný hasičský zbor 1240,57 dobrovoľní hasiči obce 
Sponzorské príspevky 200,00 organizácia dňa detí 
 1 440,57  

 
 

K 31.12.2017 bola dotácia vyúčtovaná v súlade so VZN č. 1/2010 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu 
obce. 
 
 

XV. Záver 

 

Ostatné údaje neuvedené v tejto výročnej správe týkajúce sa hospodárenia, plnenia rozpočtu 
a ostatných vybraných finančných ukazovateľov obce za rok 2017, nakladania s majetkom 
a pod. sú uvedené v záverečnom účte obce Rykynčice, v účtovnej závierke, v poznámkach, 
ktoré boli spracované k 31.12.2017. 

Po ukončení účtovného obdobia k 31.12.2017 nenastali žiadne udalosti osobitného významu. 
Neexistuje vedomosť o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka 
vystavená. 
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XVI. Prílohy 

 

1. Účtovná závierka 
    1.1. Správa audítora 
    1.2. Súvaha 
    1.3. Výkaz ziskov a strát 
    1.4. Poznámky  
 

 

V Rykynčiciach 28.03.2018 

 

Vypracovala: Bc. Mária Bukovčanová, starostka obce 


