
Uznesenie 

 zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva obce Rykynčice 

konaného dňa 3.12.2018 

 

Uznesenie č. 1/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu o výsledku komunálnych 

volieb v obci Rykynčice konaných dňa 10.11.2018 na funkciu starostu obce a funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva prednesenú poslancom Danielom Fraňom ako poverným 

predsedníčkou  miestnej volebnej komisie. 

                           

Uznesenie č. 2/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice konštatuje, že novozvolená starostka obce Rykynčice 

Eva Nemčovská zložila zákonom predpísaný sľub starostu. 

 

Uznesenie č. 3/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice konštatuje, že novozvolení poslanci Daniel Fraňo, 

Anna Jankovičová, Peter Jankovič, Kamil Lukáč a Miroslav Melišek zložili zákonom 

predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 4/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje poslankyňu Annu Jankovičovú ako 

zapisovateľku na zasadnutiach OZ počas celého volebného obdobia. 

 

Uznesenie č. 5/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice   schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anna 

Jankovičová a Peter Jankovič.                                                   

 

Uznesenie č. 6/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje overovateľov zápisnice Daniela Fraňa 

a Kamila Lukáča.    

 

Uznesenie č. 7/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 8/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 

 

Uznesenie č. 9/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  poveruje  Petra Jankoviča funkciou  predsedu 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. 

 

Uznesenie č. 10/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice poveruje poslanca Petra Jankoviča zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí starostka obce alebo jej 

zástupca. 

 



 

Uznesenie č. 11/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice   berie na vedomie, že na základe poverenia starostky 

obce je poslankyňa Anna Jankovičová oprávnená vykonávať sobášiace akty pred Matričným 

úradom v Rykynčiciach. 

 

Uznesenie č. 12/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice   berie na vedomie, že na základe poverenia starostky 

obce je zástupcom starostky  poslanec Miroslav Melišek. 

 

Uznesenie č. 13/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje plat starostky obce v zmysle zákona 

č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa § 4 ods. 1 tohto zákona (prvá platová 

skupina do 500 obyvateľov); znížený v zmysle uznesenia OZ v Rykynčiciach č.21 zo dňa 

14.6.2018, ktorým bol schválený rozsah výkonu funkcie 0,7 pracovný úväzok; zvýšený 

v súlade s § 4 odst. 2  tohto zákona o 30% mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Uznesenie č. 14/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice   rozdeľuje územne obec medzi poslancov, ktorí budú 

zodpovední predovšetkým za zverený úsek. 

Miroslav Melišek – horná časť obce 

Anna Jankovičová – riadok a horný rad 

Peter Jankovič – hlavná cesta po č.d.15 

Daniel Fraňo – hlavná cesta od č.d. 1-15 a zadný rad 

Kamil Lukáč – nová ulica 

 

Uznesenie č. 15/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje dátum a podmienky voľby hlavného 

kontrolóra.  

 

Uznesenie č. 16/12-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.  

 

Overovatelia: Kamil Lukáč........................... 

 

                       Daniel Fraňo........................... 

 

 

                                           Eva Nemčovská 

  Starostka obce 

 

                                                                                                


