
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 18.6.2019 

o 17:00hod. v budove bývalej MŠ  v dolnej časti obce 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Záverečný účet za rok 2018, Výročná správa, Správa audítora 
4. Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ 
5. Úprava rozpočtu 
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

a skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné. 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 45/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 46/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Peter Jankovič a Daniel Fraňo. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 47/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Petra Jankoviča a Daniela 
Fraňa. 
 
K bodu 3:  
Starostka obce predniesla Návrh záverečného účtu Obce Rykynčice za rok 2018, ktorý bol v zmysle § 
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení verejne prístupný v stanovenej lehote.  
K uvedenému dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky. Záverečný účet obce bol vypracovaný 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 



samosprávy. Hospodársky výsledok obce za rok 2018 je prebytok vo výške 3451,74 €. Prebytok je 
v návrhu doporučený v celej výške na tvorbu rezervného fondu. V závere Návrhu záverečného účtu 
obce Rykynčice za rok 2018 je návrh na prijatie uznesenia v znení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Starostka obce predložila OZ Výročnú správu a správu audítora. 
Predložená Individuálna výročná správa Obce Rykynčice za rok 2018 poskytuje pravdivý a nestranný 
pohľad na dosiahnuté výsledky obce v roku 2018. Súčasťou VS je Správa audítora k individuálnej 
účtovnej závierke a Individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky). 
V správe nezávislého audítora, Ing. Anna Hašková, č. lic. 403, uvádza, že priložená účtovná závierka 
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Rykynčice k 31. decembru 2018 a výsledku 
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. V závere Správy konštatuje, že obec Rykynčice konala v súlade 
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Uznesenie č. 48/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu audítora za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 49/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce 
Rykynčice za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 50/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie Účtovnú závierku obce Rykynčice za rok 
2018. 
 
K bodu 4: 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Uday vypracoval Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2018. Z dôvodu jeho neprítomnosti toto predniesla starostka 
obce. HK v stanovisku konštatuje, že návrh ZÚ bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách, zohľadňuje aj ustanovenia zák. č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a ostatné súvisiace právne normy, riadna účtovná závierka k 31.12.2018 
a hospodárenie obce Rykynčice za rok 2018 bola v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 
16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom. V závere 
stanoviska uvádza: V súlade s § 16 ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Rykynčice uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného 
účtu obce Rykynčice za rok 2018“ výrokom „súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“. 
 
Uznesenie č. 51/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2018. 
 
Následne dala starostka obce hlasovať o Návrhu záverečného účtu obce za rok 2018  a celoročnom 
hospodárení „bez výhrad“. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 52/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Záverečný účet obce Rykynčice za rok 2018 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
 
 



Uznesenie č. 53/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje výsledok hospodárenia za rok 2018 prebytok vo 
výške 3451,74 €. 
 
Uznesenie č. 54/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu v plnej výške 3451,74 €. 
 
K bodu 5: 
Starostka obce predložila OZ návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2019 v zmysle rozpočtového opatrenia 
podľa § 14 ods. 2 b zák. č. 583/2004 Z.z., o ktorom dala hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 55/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  úpravu rozpočtu č. 1/2019. 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predniesla v mene hlavného kontrolóra obce Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
2019 a následne dala o ňom hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 56/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 
 
K bodu 7: 
a) Kontrola plnenia uznesení – všetky uznesenia sú splnené 
 
Uznesenie č. 57/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  plnenie uznesení. 
 
b) Mudr. Stanislav Krošlák, Horné Rykynčice 5, žiada OZ o odpustenie poplatku za KO v celej sume 
13€, nakoľko sa podľa jeho vyjadrenia v nehnuteľnosti nezdržiava. Starostka obce informovala 
poslancov, že podľa VZN o poplatkoch za KO je poplatníkom každý vlastník nehnuteľnosti a zľavy sa 
na neho nevzťahujú. 
Za: 0 Proti: 5 
 
Uznesenie č. 58/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje  odpustenie poplatku za KO Stanislavovi 
Krošlákovi. 
 
c) OcÚ usporiada pri príležitosti MDD športovo-zábavné popoludnie pre deti dňa 29.6.2019. Na 
podujatí sa sponzorsky budú spolupodieľať aj spoločenské organizácie obce (hasiči, poľovníci). 
 
Uznesenie č. 59/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  usporiadanie podujatia k MDD. 
 
K bodu 8: 
Diskusiu otvorila starostka obce, informovala poslancov a občanov o aktivitách obecného úradu, 
priebehu prác na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice a iných projektoch, vyzvala na väčšiu aktivitu 
občanov pri úprave verejných priestranstiev, pozvala občanov na pripravované podujatie z príležitosti 
MDD, poďakovala poslancom M. Melišekovi a P. Jankovičovi za aktívny prístup a celkové 
zabezpečenie prác pri čistení zásobníkov vody na obecnom vodovode.  



V súvislosti s týmto starostka navrhla menovaným odmenu vo výške 30€, o ktorej dala hlasovať. 
Za: 3                                                        Proti: 0                                          Zdržal sa: M. Melišek, P. Jankovič 
 
Uznesenie č. 60/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  mimoriadnu odmenu M. Melišekovi a P. 
Jankovičovi vo výške 30€. 
 
K. Lukáč – oboznámil OZ s uznesením Urbárskeho spoločenstva, ktoré sa zaoberalo úpravou cesty na 
Vrchpotok. Cesta je vo vlastníctve obce Rykynčice, je značne poškodená. Navrhol stretnutie všetkých 
zainteresovaných strán. Starostka obce súhlasila so stretnutím a navrhla ako miesto stretnutia OCÚ. 
 
D. Fraňo – predniesol požiadavku občanov o úpravu a sprejazdnenie poľnej cesty za domami na 
„novej ulici“. Starostka obce na to reagovala, že najprv zistí, či sú tieto pozemky vo vlastníctve obce 
a potom sa bude OZ týmto problémom zaoberať. 
 
p. Šáriková – bolo by vhodné vyčistiť jarok pri hlavnej ceste v dolnej časti obce, čím by sa uvoľnil 
prietok vody. Na toto reagoval poslanec Jankovič, ktorý uviedol, že pre desiatkami rokov pri stavbe 
budovy „Slovenky“ sa jarok reguloval a nebol vytvorený spád. Nová úprava jarku by bola veľmi 
finančne pre obec náročná. 
 
p. Faragová – na „zadnom rade“ viacero vlastníkov nehnuteľností dlhodobo skladuje drevo 
a stavebný materiál na verejných priestoroch a znemožňuje to bezpečný prechod nákladného auta 
pri vývoze KO a v zimných mesiacoch pri údržbe cesty. 
Starostka obce informovala, že týmto sa už OZ zaoberalo, nie je to problém len tohto úseku. 
 
Uznesenie č. 61/06-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce zabezpečiť znovu vyhlásenie 
v miestnom rozhlase a upozorniť občanov, aby si skládky z verejných priestranstiev zlikvidovali do 
konca roka 2019. Následne tých, ktorí tak neurobia, vyzvať písomne a vyfakturovať im prenájom za 
využívanie verejného priestranstva. 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
V Rykynčiciach 19.6..2019 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Daniel Fraňo   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


