
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 14.1.2019 

o 17:00hod. v budove OcÚ 

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Voľba hlavného kontrolóra 
4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2018 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Uznesenie 
8. Záver  

 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala prítomných 

a skonštatovala, že nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (ospravedlnený poslanec K. 

Lukáč) zasadnutie je uznášaniaschopné. 

K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Daniel Fraňo. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Peter Jankovič a Miroslav Melišek. 
Za: 4 Proti: 0 
 
K bodu 3: V súlade s § 18 zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a uznesením č. 15/12-2018 sa na 
tomto zasadnutí OZ konala voľba hlavného kontrolóra. Do voľby na túto funkciu sa prihlásil len jeden 
kandidát Ing. Ladislav Uday. Všetky stanovené podmienky boli z jeho strany splnené a požadované 
dokumenty predložené. Starostka dala o zvolení Ing. Ladislava Udaya za hlavného kontrolóra obce 
hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
Starostka obce navrhla v zmysle § 18c odst. 5 vyššie uvedeného zákona schváliť hlavnému 
kontrolórovi  mesačnú odmenu vo výške 30% počnúc dňom uzavretia pracovnej zmluvy. 
Za: 4 Proti: 0 
 
K bodu 4:  Na základe Príkazu starostky obce bola v dňoch 31.12.2018 až 4.1.2019 vykonaná riadna 
inventarizácia pokladne, majetku a záväzkov k 31.12.2018. Inventarizačná komisia zistila pochybenie 
pri vykonávaní predchádzajúcich inventúr, kedy zo stavu majetku nebolo vyradené nákladné vozidlo 
V3S fekál, ktoré bolo odpredané ešte v roku 2015 a stále sa nachádza v inventúrnom súpise. IK 
predložila OZ návrh na vyradenie uvedeného vozidla a zoznam ďalšieho neupotrebiteľného majetku. 
Za: 4 Proti: 0 
 
K bodu 5:  
a/ Kontrola plnenia uznesenia  
     Všetky uložené úlohy boli splnené. 
 
 



b/ Vyjadrenie Stanislava Deáka 
     Na predchádzajúce zasadnutie OZ bol prizvaný S. Deák, s ktorým má obec uzavretú dohodu 
o vykonaní práce. Keďže sa zmenili okolnosti a náplň práce uvedená v uzavretej  dohode (zrušila sa 
činnosť koordinátora pracovníkov MOS), boli mu zo strany obce ponúknuté alternatívne možnosti 
(práce okolo obecného vodovodu – 100€ mesačná odmena, v prípade starostlivosti aj o cintoríny 
a kosenie okolo studní – 150€ mesačne počas celého roka)   a do dnešného dňa sa mal vyjadriť, či 
tieto podmienky prijíma. Pán Deák sa dostavil aj na dnešné zasadnutie OZ a oznámil, že s ponukou 
nesúhlasí.  
OZ zobralo jeho rozhodnutie na vedomie a v tejto súvislosti odporučilo starostke obce poslať p. 
Deákovi výpoveď a zrušiť s ním dohodu o vykonaní práce v zmysle ustanovenia v nej určenom. 
OZ na základe tejto vzniknutej skutočnosti riešilo viaceré možnosti ako zabezpečiť práce okolo 
vodovodu. 
Poslanec M. Melišek sa podujal na túto prácu formou dodávateľskej služby za mesačnú odmenu 
100€, ktorú bude ale vracať formou modernizácie a údržby rezervárov a studní. 
Za: 4 Proti: 0 
 
c/ Prolongácia kontokorentného úveru 
     Obec má v Prima banke uzatvorenú zmluvu o kontokorentnom úvere v sume 3400€.  Municipálny 
úver –superlinka  končí v apríli 2019. Starostka obce navrhla, aby bol tento úver predĺžený o ďalší rok 
v rovnakej sume. 
Za: 4 Proti: 0 
 
d/ ZMOS – vyžiadanie mailových adries poslancov 
     ZMOS realizuje národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy. V tejto súvislosti sa 
obracia na poslancov s prosbou o sprístupnenie ich mailových adries, čo by im malo pomôcť pri 
výkone ich poslaneckej činnosti.  
Za: 0 Proti: 4 
Poslanci nesúhlasia so zverejnením svojich súkromných mailových adries. Informácie budú zasielané 
na obecný mail a prípadne im budú z neho preposielané. 
 
e/ Správa o kontrolnej činnosti 
     Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. Správa je priložená 
k zápisnici. 
 
f/ Obecná zabíjačka 
     OZ chce pre občanov a aj v spolupráci s nimi pripraviť obecnú zabíjačku, ktorá by sa mala konať 
2.3.2019 v dolnej časti obce pri kultúrnom dome. Celkové zabezpečenie zabíjačky bude ešte 
predmetom ďalšieho neoficiálneho stretnutia poslancov. 
 
g/ Zásady odmeňovania poslancov 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh Zásad odmeňovania poslancov obce 
Rykynčice. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
Za: 4 Proti: 0 
 
K bodu 6:  
Diskusiu otvorila starostka obce informáciou o stretnutí so zástupcami občanov hornej časti obce, 
ktorí majú výhrady voči projektu „Protipovodňový val“.  Projekt podľa ich vyjadrenia nie je 
vypracovaný dobre a jeho realizácia by údajne viac občanom poškodila ako v prípade povodne 
pomohla. Ich stanovisko je priložené k zápisnici. 
Poskytla tiež informáciu o nakladaní s TKO k 31.12.2018, čo je v celku uspokojivé, no nakoľko sa 
zvyšujú poplatky za likvidáciu a uloženie KO, treba stále venovať triedeniu odpadu veľkú pozornosť. 



Informovala o odoslaní požiadavky na SAD Zvolen o doplnenie autobusového spojenia do obce v čase 
víkendov.  
 
p. Pechman – podal niekoľko informácií k stanovisku občanov k Protipovodňovému valu 
M. Melišek – požiadal o informáciu prečo Urbárske spoločenstvo neplatí obci za prenájom 
kancelárie...na čo mu     odpovedal P. Fraňo, že zmluva o prenájme bola zrušená 
- navrhol, že poslanci na svojom zverenom úseku budú v určenom termíne 2x ročne odpisovať stav 
vodomerov 
- požiadal p.  Jankoviča ako člena PZ aby predniesol v združení požiadavku na ohradenie cintorína 
elektrickým oplotkom 
 
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 
Za: 4 Proti: 0 
 
K bodu 7:  
Program zasadnutia bol vyčerpaný, starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončila. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Melišek ............................................... 
 
                                           Peter Jankovič ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eva Nemčovská 
  Starostka obce 


