
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 29.3.2019 

o 17:00hod. v budove OcÚ 

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Prehodnotenie žiadostí od občanov 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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. 

Predniesla program zasadnutia, tak ako bol uvedený v pozvánke a vyzvala poslancov k prípadnému  
doplneniu. Keďže nikto nevzniesol pripomienky ani ďalšie návrhy, dala o programe hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 13/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Miroslav Melišek. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 14/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Miroslav Melišek. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Daniel Fraňo a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 15/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Daniela Fraňa a Petra 
Jankoviča. 
 
K bodu 3:  
a) Beata Čellárová, Rykynčice 266 požiadala Obecné zastupiteľstvo o odpustenie poplatkov za 
odvoz KO, nakoľko odpad od jej nehnuteľnosti vzhľadom na polohu neodvážajú a vozí ho sama na 
obcou určené miesto. Starostka obce navrhla poplatok znížiť o polovicu na sumu 6,5 € za osobu 
uvedenej domácnosti a to z dôvodu, že síce odpad odvezený nie je, no do množstva odpadu na 
likvidáciu je započítaný.  O návrhu dala hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 



Uznesenie č. 16/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  úľavu na poplatku za KO na polovicu, čo činí 6,50 €, 
pre Beatu Čellárovú a ďalších dvoch členov jej rodiny.  
 
b) Jozef Maco, Rykynčice 99, ako prenajímateľ obecnej budovy (stolárska dielňa) podľa zmluvy 
o prenájme zo dňa 1.10.2016, žiada Obecné zastupiteľstvo o možnosť úhrady nájomného v dvoch 
rovnakých splátkach k 1.3. a k 1.9. bežného roka. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 17/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  spôsob platby ročného nájomného prenajímateľovi 
obecnej budovy stolárskej dielne Jozefovi Macovi, Rykynčice 99 v dvoch rovnakých splátkach a to 
k 1.3. a k 1.9. bežného roka. 
 
c) Ing. Eva Franková, Rykynčice 134,  žiada Obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku v KÚ 
Dolné Rykynčice, č. p. registra C 197, o výmere 819 m2 , ktorej vlastníkom je Obec Rykynčice. Žiadosť 
odôvodňuje tým, že pozemok je v tesnom susedstve so záhradou, ktorej je vlastníčkou a oproti 
rodinnému domu v ktorom žije. Má záujem o jeho zveľadenie vyčistením a vysadením ovocných 
stromov. 
Poslanci prehodnotili túto žiadosť a skonštatovali, že uvedený pozemok – záhradu obec nikdy 
nevyužívala a ani v budúcnosti nemá ten zámer, aj vzhľadom k jeho polohe. Pozemok je zanedbaný, 
zarastený náletovými drevinami, nikdy nebol upravovaný. Dospeli k záveru, že  pre obec je pozemok 
prebytočným majetkom a bude vhodným riešením jeho odpredaj. Na základe charakteru pozemku 
a dôvodu žiadosti o jeho odkúpenie, navrhli odpredaj pozemku spôsobom „predaj z dôvodu 
osobitného zreteľa“. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 18/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za prebytočný majetok Obce Rykynčice pozemok – 
parcela registra C, č. p. C 197,  vedený na LV č. 254, druh pozemku záhrada, o výmere 819 m2 

v katastrálnom území Dolné Rykynčice. 
 
Uznesenie č. 19/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  prevod majetku predajom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, prebytočný majetok obce Rykynčice, pozemok v katastrálnom území Dolné 
Rykynčice, parcela registra C, č.p. C 197, druh pozemku záhrada, o výmere 819 m2,  vedený na LV 254 
v prospech Ing. Evy Frankovej, Rykynčice 134 v cene stanovenej internou smernicou Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2, čo činí sumárne 1719,90 €. Uvedenú sumu 
je kupujúca povinná zaplatiť pri podpise Kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúca znáša náklady za vklad do 
katastra nehnuteľností. 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok obec nevyužíva a ani nemá pre 
obec využiteľnosť. Jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcej. 
 
K bodu 4: 
 
a) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – uznesenia sú splnené, prípadne 
v plnení. 
 
b) V obci je už niekoľko desiatok rokov činný dobrovoľný hasičský zbor. Na základe jeho aktivít 
a výsledkov bol zaregistrovaný v zmysle zákona do kategórie C, čím už spadá pod Obec, i keď našej 



obci v súvislosti s počtom obyvateľov táto povinnosť nevyplýva. Starostka obce navrhuje odsúhlasiť 
pokračovanie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru ako Dobrovoľný hasičský zbor obce 
s minimálnym počtom členov stanovených zákonom. Predsedom DHZ je Peter Jankovič, veliteľom Ján 
Urban. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 20/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  pokračovanie Dobrovoľného hasičského zboru 
v činnosti ako Dobrovoľný hasičský zbor obce Rykynčice s počtom členov 10. 
 
Uznesenie č. 21/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  do funkcie veliteľa DHZO Jána Urbana. 
 
c) Verejné osvetlenie – Starostka obce informovala poslancov, že obec dostala viacero ponúk na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tieto projekty by však zaväzovali obec na plnenie istých záväzkov 
na 10 a viac rokov, čo je dosť nevýhodné. Starostka navrhla, nakoľko osvetlenie je funkčné, vymieňať 
postupne v priebehu rokov prípadné pokazené svietidlá za úspornejšie vo vlastnej réžii a ušetrené 
finančné prostriedky za elektrickú energiu zostanú v obci. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 22/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  opravu verejného osvetlenia z vlastných finančných 
prostriedkov. 
 
d) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – starostka obce informovala poslancov o možnosti 
podania žiadosti na finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Cez 
MAS Zlatá cesta, ktorej obec je členom, je možné takto získať po prerozdelení na obce cca 26 tis. 
a cez PPA 100 tis. Nakoľko od vyhlásenia výzvy do podania žiadostí nebýva veľa času, bolo by vhodné 
mať vypracovanú projektovú  dokumentáciu. Projekt cez MAS by bol realizovaný v dolnej časti obce 
a projekt priamo cez PPA v hornej časti. Náklady na projektovú dokumentáciu by znášala obec. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 23/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vypracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií a jej financovanie z vlastných zdrojov. 
 
Uznesenie č. 24/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  podanie žiadostí na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z fondov EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií po vyhlásení výzvy 
v dolnej časti obce cez MAS v sume 26 tis. € a v hornej časti cez PPA v sume 100 tis. €. 
 
e) Starostka obce informovala OZ o schválení žiadosti na PPA o poskytnutí nenávratného fin. 
príspevku na rekonštrukciu nevyužívanej obecnej budovy – školského bytu. Z PPA bol už obci zaslaný 
aj návrh zmluvy na podpis. Pred začatím prác na rekonštrukcii bude potrebné budovu kompletne 
vypratať, jedná sa hlavne o knižnicu. Poslanci navrhli uloženie kníh do priestorov kultúrneho domu. 
 
Uznesenie č. 25/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  schválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z prostriedkov EÚ. 
 
 
 



Uznesenie č. 26/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce podpísať návrh Zmluvy 
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu nevyužívanej budovy v obci Rykynčice s PPA Nitra. 
 
f) Nakoľko v obci je  veľké množstvo rôznych skládok (drevo, stavebný materiál, vraky áut) na 
verejných priestranstvách patriacich obci, starostka obce vyzvala poslancov, aby na svojich zverených 
úsekoch oslovili týchto občanov, ktorým skládky patria, nech tieto zlikvidujú do konca tohto 
kalendárneho roka a informovali ich, že v opačnom prípade budú za ne platiť ako za prenájom 
verejných priestranstiev v zmysle interných predpisov obce. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 27/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vyúčtovanie prenájmu za skladovanie na verejných 
priestranstvách v prípade, že tieto skládky nebudú do konca roka 2019 odstránené. 
 
g) V súlade so zákonom č. 357/2004 O ochrane verejného záujmu zasadala dňa 29.3.2019 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice a predložila 
OZ záznam z rokovania. Konštatuje v ňom, že majetkové priznania povinných osôb boli doručené 
v zákonom stanovenom termíne a členovia ich preskúmali. 
 
Uznesenie č. 28/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie výsledok rokovania komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice zo dňa 29.3.2019. 
 
K bodu 5: 
Diskusiu otvorila starostka obce, informovala poslancov o významnejších činnostiach OcÚ – stav 
účtovníctva, priebeh a organizácia prezidentských volieb, zlý stav detských preliezok, vypratanie 
cudzích vecí z hasičskej zbrojnice, organizácia dňa matiek, žiadosť na dopravný inšpektorát, 
rozmiestňovanie nových kuka nádob v obci, poďakovala poslancom za aktivitu. 
 
Uznesenie č. 29/03-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce zabezpečiť pracovníkmi MOS 
zlikvidovanie drevenej preliezky na ihrisku z dôvodu bezpečnosti detí a umiestniť v priestore 
preliezok oznam, že  sú používané za doprovodu a na zodpovednosť dospelých osôb. 
 
p. Šovčíková – v cintorínoch je potrebné pustiť vodu, nakoľko už nemrzne 
p. Franko – na novej ulici  by bolo vhodné doplniť obecný rozhlas 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 
 
V Rykynčiciach 30.3.2019 
 
 
Overovatelia zápisnice: Daniel Fraňo    ...........................          Peter Jankovič ........................... 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 
 


