
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 14.12.2018 

o 17:00hod. v budove OcÚ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. VZN O dani z nehnuteľností 
4. Príkaz na vykonanie inventarizácie 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver  

 
K bodu 1: Zasadnutie otvorila starostka obce a privítala prítomných. Skonštatovala, že sú prítomní 
všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 
K bodu 2: Za členov návrhovej komisie boli určení Anna Jankovičová a Kamil Lukáč 
Za: 5 Proti: 0 
a za overovateľov zápisnice Miroslav Melišek a Peter Jankovič. 
Za: 5 Proti: 0 
 
K bodu 3:  OZ sa v zmysle §11  odst.4  písm.g  zákona 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení 
uznieslo na prijatí všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 O dani z nehnuteľností, ktoré 
nadobudne účinnosť od 1.1.2019. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Za: 5 Proti: 0 
 
K bodu 4: Starostka obce oboznámila poslancov s vydaným Príkazom na vykonanie riadnej 
inventarizácie stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a inventarizácie pokladne 
v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. O učtovníctve ku dňu 31.12.2018 a o zložení inventarizačných 
komisií. 
 
K bodu 5: 

a) Dňa 30.11.2018 vykonali pracovníci OR HaZZ Zvolen kontrolu obce vo veciach zvereného 

výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktorou boli zistene viaceré 

nedostatky. Okrem administratívnych nedostatkov obec nezabezpečuje vykonávanie 

preventívnych protipožiarnych kontrol v domácnostiach. Toto je v kompetencii preventívara 

DHZ, ktorého ale zatiaľ DHZ nemá vyškoleného. Poslanec Peter Jankovič, ktorý je zároveň aj 

predsedom DHZ informoval OZ, že školenie je už vyplatené, uskutoční sa v mesiaci II., 

III./2019 ale ešte nie je menovite určené, kto ho bude absolvovať. OZ na základe týchto 

skutočností poveruje Petra Jankoviča, aby bol na túto funkciu vybratý člen DHZ, ktorý ju bude 

brať zodpovedne a bude preventívne kontroly aj následne vykonávať.  

b) Príprava spoločenského podujatia – rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka 2019. 

Na návrh starostky a po prerokovaní OZ bude  na túto akciu vyčlenených 100 € z obecného 

rozpočtu, ktoré budú použité na nákup občerstvenia a výzdobu kultúrneho domu. Ohňostroj 



po požiadavke občanov nebude. Podujatie bude pre všetkých občanov bezplatne. Pozvánky 

zabezpečí OcÚ. 

Za: 5 Proti: 0 

c) Otvorenie obecnej knižnice – ako knihovníčka pracovala do 30.11.2018 Mária Cibuľová. 

Momentálne je knižnica zatvorená. Starostka obce navrhla, aby bola oslovená Anna 

Vaňkátová, ktorá v minulosti už v knižnici pracovala. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

Doporučujú aby bola knižnica otvorená v nedeľu. 

Za: 5 Proti: 0 

d) Dohoda o vykonaní práce – Stanislav Deák pracuje v obci na Dohodu o vykonaní práce, ktorej 

náplňou je koordinácia pracovníkov MOS, starostlivosť o chod obecných studní a vodojemu, 

nastavenie verejného osvetlenia. Starostka obce navrhla, aby z dôvodu toho, že MOS sa 

zúčastňujú len traja občania a tak malý počet nepotrebuje koordinátora, bola Dohoda 

o vykonaní práce s p. Deákom pozmenená a vykonával by na základe nej len práce spojené so 

zabezpečením fungovania obecného vodovodu a verejného osvetlenia. Poslanci po 

prejednaní návrh odsúhlasili a doporučujú starostke uzatvoriť v uvedenom zmysle Dohodu 

s odmenou za vykonanú prácu v sume 100€. 

Za: 5 Proti: 0 

e) Pre zlepšenie informovanosti a tým zabezpečenia vyššej účasti starostka obce predložila plán 

kultúrnych podujatí na rok 2019, ktorý bude vyvesený na obecných tabuliach: 

Február – fašiangová zabíjačka 

Máj – Deň matiek 

Jún – ukončenie školského roka – MDD 

Október – úcta k starším 

December – silvestrovská zábava 

Za: 5 Proti: 0 

 

K bodu 6: 

a) Starostka obce - oboznámila prítomných o schválenom projekte Združenia Hont Poiplie, 

ktorého je členom aj naša obec, týkajúceho sa likvidácie bioodpadu, podľa ktorého by sme 

mali do obce dostať začiatkom budúceho roka 40 kompostérov, čo by pokrylo zákononom 

stanovený limit. Informovala tiež o termíne a predbežnom programe najbližšieho zasadnutia 

OZ.  

b) Z problému odpady vyplynula vzájomná diskusia poslancov ohľadne odvozu KO firmou 

Mikona. Poplatky za dopravu sú značne vysoké a intervaly vývozu nevyhovujúce. OZ vznieslo 

požiadavku na starostku obce, aby na nasledujúce zasadnutie pripravila k nahliadnutiu 

zmluvu na vývoz KO a informovala sa o likvidácii odpadu v iných obciach. 

c) M. Melišek – navrhuje, aby bol p. Janečkovi zaslaný prípis na vyčistenie verejného 

priestranstva pred svojím domom s termínom do 20.12.2018  

- Zistiť vyhlásením v MR záujem občanov o dovoz obedov 

- Zabezpečiť kadernícke služby  

 

Po vyčerpaní programu členka návrhovej komisie Anna Jankovičová prečítala návrh na uznesnie. 
Za: 5 Proti: 0 
 



K bodu 7:  Záverom starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

Overovatelia: Peter Jankovič       .................................................. 

                       Miroslav Melišek   .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

     Eva Nemčovská 

  starostka obce 

 


