
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice,  

konaného dňa 3.12.2018  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení 

o zvolení 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 

6. Príhovor novozvolenej starostky 

7. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

9. Návrh na zriadenie komisií 

10. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať zasadnutie OZ 

11. Poverenie poslanca OZ oprávneného vykonávať funkciu sobášiaceho  

12. Poverenie poslanca OZ vykonávajúceho funkciu zástupcu starostky 

13. Určenie platu starostky 

14. Rôzne 

a) Rozdelenie obce poslancom 

b) Stanovenie dátumu a podmienok voľby hlavného kontrolóra 

c) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

15. Diskusia 

16. Záver 

K bodu 1: Ustanovujúce zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal zástupca doterajšej 

starostky poslanec Daniel Fraňo, keďže sa ho doterajšia starostka p. Bukovčanová 

nezúčastnila. 

K bodu 2:  Za zapisovateľku na celé volebné obdobie bola určená poslankyňa Anna 

Jankovičová 

Za: 5 Proti:0 

 

K bodu 3: S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce prítomných oboznámil 

v zastúpení predsedníčky miestnej volebnej komisie p. Fraňovej, poslanec Daniel Fraňo, ktorý 

následne odovzdal novozvolenej starostke a poslancom osvedčenia o zvolení. Správa 

o výsledku volieb je priložená k zápisnici. 

 

K bodu 4: Novozvolená starostka Eva Nemčovská prečítala sľub starostu a na znak súhlasu 

ho podpísala a prevzala insígnie. 

 



K bodu 5: Poslankyňa Anna Jankovičová prečítala sľub poslancov a na znak súhlasu ho 

všetci poslanci podpísali. 

 

K bodu 6: Novozvolená starostka predniesla svoj príhovor, v ktorom poďakovala prítomným 

za účasť na zasadnutí OZ a za podporu v komunálnych voľbách.  

 

K bodu 7: OZ určilo návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová a Peter Jankovič 

Za: 5 Proti: 0 

a overovateľov zápisnice Kamila Lukáča a Daniela Fraňa. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 8: Starostka obce predniesla návrh programu, ktorý poslanci schválili. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 9: Na návrh starostky bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

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

Za: 5 Proti:0 

Za predsedu komisie bol schválený Peter Jankovič. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 10: Povereným zvolávať zasadnutia OZ v prípade, že tak neurobí starostka alebo jej 

zástupca je Peter Jankovič. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 11: Na základe poverenia starostky je oprávnenou vykonávať sobášiace akty pred 

matričným úradom v Rykynčiciach  Anna Jankovičová. 

 

K bodu 12: Za svojho zástupcu poveruje starostka obce poslanca Miroslava Melišeka. 

 

K bodu 13: OZ určuje starostke plat 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. Takto stanovený plat bol poslancami jednomyseľne 

schválený. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 14: 

a) Pre zlepšenie komunikácie medzi obecným úradom a občanmi sa poslanci dohodli na 

rozdelení obce na úseky, za ktoré budú zodpovední:  

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 

 



b) Nakoľko 16.1.2019 končí volené obdobie hlavného kontrolóra, je potrebné vyhlásiť 

dátum novej voľby a určiť podmienky pre kandidátov a ďalšie podrobnosti o spôsobe 

a vykonaní voľby. Vyhlásenie bolo jednomyselne prijaté a bude zverejnené na 

obecných oznamovacích tabuliach a webstránke obce. 

Za: 5 Proti: 0 

 

c) Hlavný kontrolór predložil OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 15:  

- Starostka informovala prítomných o následných zasadnutiach OZ a  najbližších 

aktivitách obecného úradu 

- poslanec M. Melišek podotkol, aby sa zasadnutia OZ podľa možnosti konali v piatok 

vo večerných hodinách, aby sa na nich mohli zúčastňovať občania, ktorí dochádzajú 

za prácou na týždňovky a tiež aj chalupári 

 

   Súhrn uznesení  prečítala členka návrhovej komisie Anna Jankovičová. O každom sa 

hlasovalo jednotlivo v priebehu rokovania podľa bodov programu. 

 

K bodu 16: Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Eva Nemčovská 

                                                                                                      starostka obce 


