
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 21.5.2019 

o 17:00hod. v budove OcÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy – financovanie 
4. Správa o plnení PHSR za rok 2018 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver  

  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (ospravedlnený poslanec Peter 

Jankovič a Daniel Fraňo) a tým je zasadnutie uznášaniaschopné. 

Zasadnutie OZ zvolala starostka obce mimo schváleného plánu zasadnutí z dôvodu neodkladného 

riešenia financovania projektu „Rekonštrukcia nevyužívanej budovy“. 

Predniesla program zasadnutia. Keďže nikto nemal k programu zasadnutia pripomienky ani 
doplnenie, dala o programe hlasovať.  
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 38/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 39/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Kamil Lukáč. 
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 40/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka 
a Kamila Lukáča. 
 
 
 



K bodu 3:  
Obec podala v roku 2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvo PPA na 
rekonštrukciu nevyužívanej budovy v dolnej časti obce. Žiadosť bola v mesiaci apríl 2019 schválená 
a následne bola aj podpísaná zmluva, na základe ktorej bude obci, po dodržaní všetkých podmienok, 
poukázaná suma 148 080 Eur. Pred samotným začatím stavby je potrebné doriešiť dočasné 
prefinancovanie stavebných prác, ktoré je možné len formou úveru. Starostka obce informovala 
poslancov, že predbežne už rokovala s Prima bankou, ktorá vie poskytnúť obci úverový produkt 
Municipálny úver – Eurofondy, bez požiadavky založenia nehnuteľností, s úrokovou sadzbou 1%. 
Informovala tiež o podmienkach požiadania o úver. Po diskusii a vyjadreniach poslancov  k tejto téme 
dala starostka obce hlasovať o prijatí úveru v sume 148 080 Eur v Prima banke. 
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 41/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje prijatie úveru vo výške 148 080 Eur poskytnutého 
zo strany Prima banka Slovensko, a.s.,  Hodžova 11, 010 11 Žilina za podmienok dojednaných 
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny 
úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 
„Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice. 
 
K bodu 4: 
Starostka obce predložila OZ správu o plnení PHSR za rok 2018. Skonštatovala, že z cieľov, ktoré si 
obec stanovila pri vytváraní PHSR v roku 2015 nebola naplnená ani jedna aktivita. 
 
Uznesenie č. 42/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  správu o plnení PHSR za rok 2018. 
 
K bodu 5: 
a/ Obec mala nedobytnú pohľadávku na dani z nehnuteľnosti voči spoločnosti CEBOR s.r.o., nakoľko 
táto bola zrušená bez nástupníctva a vymazaná z Obchodného registra dňa 12.12.2014. Opravná 
položka k pohľadávke je vo výške 68,39 Eur a je potrebné ju odpísať. 
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 43/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje odpísanie opravnej položky k pohľadávke vo výške 
68,39 € voči spoločnosti Cebor s.r.o. Bratislava, IČO 35835249. 
 
b/ Obec dostala od ZHP, ktorého je členom, v rámci realizácie projektu,  40 kusov domácich 
kompostérov na likvidáciu bio odpadu. Tieto je potrebné vhodne rozmiestniť do domácností. Poslanci 
diskutovali aký spôsob zvoliť na ich prideľovanie. Zhodli sa na podmienkach, že by to mala byť 
domácnosť s občanmi na trvalom pobyte a žiadnymi nedoplatkami voči obci. Doporučujú najprv 
vyhlásením v obecnom rozhlase zistiť záujem občanov o tieto kompostéry a podľa počtu prihlásených 
sa bude následne postupovať. 
Za: 3 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 44/05-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje  starostke obce zabezpečiť vyhlásenie oznamu 
v obecnom rozhlase, aby sa záujemcovia o kompostéry prihlásili na OcU a následne postupovať podľa 
podmienok stanovených  OZ. 
 
 
 
 



K bodu 6: 
Starostka obce informovala o doterajších a pripravovaných aktivitách obecného úradu a priebehu 
prác na projektoch. 
 
K bodu 7: 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 
 
V Rykynčiciach 22.5..2019 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Melišek    ...........................          Kamil Lukáč   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 
 


