
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 28.12.2018 

o 17:00hod. v budove OcÚ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Rozpočet na rok 2019 
4. Úprava rozpočtu 2018 
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 Peter Jankovič 
Za: 5 Proti: 0 
a za overovateľov zápisnice Daniel Fraňo a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
K bodu 3:  Starostka obce predložila návrh na rozpočet obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021. 
Návrh rozpočtu obdržali poslanci vopred a bol aj v zákonom stanovenej lehote sprístupnený 
občanom. Rozpočet nie je tvorený ako programový. Rozpočet na roky 2020 a 2021 má informatívny 
charakter. Oboznámila, že pri tvorbe rozpočtu vychádzala z ustanovení zákonov týkajúcich sa tvorby 
rozpočtu, z VZN obce  a skutočnosti roku 2018.. K rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy.   
 
Hlavný kontrolór Ing. Uday následne predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, v ktorom 
posúdil jeho tvorbu a v  závere odporučil poslancom jeho schválenie v znení ako bol navrhnutý. 
 
Po vystúpení kontrolóra dala starostka o rozpočte hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
K bodu 4: Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 
583/2004 na zmenu rozpočtu roku 2018  v časti príjmy aj výdaje podľa priloženej prílohy. 
Za: 5 Proti: 0 
 
K bodu 5: 
a) Kontrola plnenia uznesenia  

Všetky úlohy z uznesenia predchádzajúceho zasadnutia OZ sú splnené, prípadne ešte v termíne 

plnenia. 

 

b) Plán zasadnutí  OZ v roku 2019 



Starostka obce predložila plán zasadnutí OZ na rok 2019, s tým že v prípade potreby bude 

zasadnutie zvolané aj mimo tieto stanovené dátumy. 

      Za: 5 Proti: 0 
c) Poslanec Miroslav Melišek predložil OZ vzdanie sa práva na odmenu poslanca OZ Rykynčice 

v súlade s čl. 2 Poslanecká odmena Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Rykynčice. 
 
d) V zmysle uznesenia OZ č. 26/12-2018 starostka obce informovala o jednaní s riaditeľom fi. Mikona 

Želiezovce ohľadne vývozu a likvidácie KO.  Po prednesení všetkých informácií OZ skonštatovalo, 
že nateraz ešte budeme pokračovať v spolupráci s Mikonou a odporučilo starostke uzatvoriť 
dodatok k Zmluve o vývoze a likvidácii KO na rok 2019, neskôr sa situácia znovu prehodnotí. 

      Za: 5 Proti: 0 
 

e) Na základe uznesenia OZ č. 24/12-2018 bol na zasadnutie OZ prizvaný p. Deák, ktorý pre obec v 
zmysle Dohody vykonáva práce okolo obecného vodovodu. Za navrhovanú sumu túto prácu ďalej 
odmieta vykonávať. Boli mu navrhnuté alternatívne riešenia a do 14.1.2019 sa má rozhodnúť, či 
s ponukou súhlasí. 

 
 

K bodu 6: Diskusiu otvorila starostka obce. Informovala prítomných o momentálnej situácii ohľadne 

projektu Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý má záujem vybudovať v našej obci 

protipovodňový val. Názory na jeho opodstatnenosť a kvalitu vypracovania projektu sa rôznia a je na 

občanoch, či bude uvedený projekt aj realizovaný.  

Hovorila tiež o možnosti dovozu obedov od nového roka v priebehu pracovného týždňa pre 

dôchodcov ale  i pre ostatných záujemcov, ktoré budú dovážané do obce z Motorestu Tranzit 

Rakovec. Občania budú o tejto možnosti informovaní v miestnom rozhlase.  

 

K. Lukáč – občania sa sťažujú na zver v cintoríne v dolnej časti obce 

OZ zaujalo stanovisko, že v jarnom období sa opraví existujúce oplotenie, prípadne sa dokúpi a 

natiahne pletivo vyššie, ktoré zver nepreskočí. 

 

V. Fajferová – predniesla požiadavku, či by nebolo možné vyhlásiť pred poľovačkou PZ v miestnom 

rozhlase oblasť poľovania. 

Keďže niektorí poslanci sú aj členmi PZ, reagovali na túto požiadavku v tom zmysle, že nie vždy vedia 

vopred miesto poľovačky.  

V prípade že PZ oznámi do piatka na OcÚ miesto poľovania, bude toto vyhlásené v miestnom 

rozhlase.  

 

M. Melišek – vyjadril sa k technickému stavu vodárne, rezervára a studne. Množstvo vecí potrebuje 

opravy, zateplenie vodárne, zmodernizovanie v rámci finančných možností.  

OZ súhlasí, aby sa postupne začalo aspoň s najpotrebnejšími opravami a  v priebehu roka sa bude do 

tejto oblasti viac investovať aby sa zabezpečila jednoduchšia údržba a bezproblémový chod. 

- V rámci letnej úpravy verejných priestranstiev doporučuje zakúpenie lištovej kosačky, ktorou 

by bolo kosenie oveľa rýchlejšie. 

Toto bude ešte predmetom diskusie OZ v jarnom období. 

 

 



K bodu 7:  
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Keďže program bol naplnený, starostka obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 

  

 

Overovatelia: Daniel Fraňo       .................................................. 

                          Kamil Lukáč        .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

     Eva Nemčovská 

  starostka obce 

 


