
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 28.8.2019 

o 17:00hod. v budove obecného úradu. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Voľba hlavného kontrolóra 
4. Monitorovacia správa 
5. Odborná príprava KŚ CO 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. 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,  zasadnutie OZ je  

uznášaniaschopné. 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 66/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 67/08-2019 
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: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 68/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Petra Jankoviča a Daniela 
Fraňa. 
 
K bodu 3:  
Voľba hlavného kontrolóra obce a jej podmienky bola schválená a vyhlásená dňa 8.7.2019 v zmysle § 
18a zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení s tým, že sa uskutoční dňa 28.8.2019. Na pozíciu 
hlavného kontrolóra obce sa prihlásil jeden kandidát – Mgr. Diana Rétsánová, bytom D. Štúra 
1005/25, 96301 Krupina. Poslanci OZ dňa 14.8.2019 otvorili obálku a preskúmali, či prihláška 



obsahuje všetky požadované náležitosti a či kandidátka spĺňa stanovené podmienky.  Skonštatovali, 
že prihláška obsahuje všetky náležitosti stanovené v schválenom vyhlásení voľby. Obecný úrad 
následne zabezpečil zaslanie pozvánky Mgr. Diane Rétsánovej na voľbu HK.  
Po krátkom vystúpení kandidátky pred poslancami, dala starostka obce hlasovať o jej schválení na 
funkciu hlavného kontrolóra obce. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 69/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje do funkcie hlavného kontrolóra obce Mgr. Dianu 
Rétsánovú  s nástupom od 29.8.2019 na úväzok 0,07. 
 
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 
 
Uznesenie č. 70/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje v súlade s § 18c odst. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu. 
 
K bodu 4: 
Starostka obce predniesla monitorovaciu správu za obdobie 1 – 7/2019. Uviedla v nej stav rozpočtu 
obce podľa jednotlivých oblastí  vo finančnom i percentuálnom vyjadrení. Informovala tiež o stavoch 
na bankových účtoch. 
 
Uznesenie č. 71/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  monitorovaciu správu za obdobie 1-
7/2019. 
 
K bodu 5: 
V rámci zabezpečenia odbornej prípravy členov krízového štábu CO, ktorými sú všetci poslanci OZ, 
starostka obce predložila OZ dokumentáciu CO obce a oboznámila ich s jej obsahom a znením 
niektorých dokumentov.  
 
Uznesenie č. 72/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie zloženie KŠ CO obce a jeho úlohy ako aj 
úlohy obce pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.   
 
K bodu 6: 
a) kontrola plnenia uznesení 
Doposiaľ prijaté uznesenia sú splnené resp. v termíne plnenia. 
 
b) projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 
 Po úpravách maximálnych možných limitov poskytnutia fin. prostriedkov na projekty cez združenie 
MAS, môže naša obec žiadať na projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v dolnej časti obce 
sumu 17590€. Obec do súčasne vyhlásenej výzvy žiadosť nepodala, nakoľko sme dostali informáciu 
z MAS, že pri vyhlásení výzvy bolo zistené, že jedným z kritérií výberu projektov je tvorba pracovných 
miest, toto kritérium tam však byť nemá. Stala sa chyba pri vypracovaní kritérií pre výber projektov, 
preto sa požiadalo riadiaci orgán o prerobenie kritérií, výzva bude teda stiahnutá a vyhlásená nanovo.  
Do tejto výzvy podáme žiadosť v uvedenej sume. 
Za: 4 Proti: 0 
 
 



Uznesenie č. 73/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie zníženie finančného limitu na poskytnutie 
dotácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie cez MAS a situáciu ohľadne výzvy opatrenia 7.2. 
 
Uznesenie č. 74/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
na projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v dolnej časti obce cez MAS  na opatrenie 7.2 
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 
 
c) projekt „Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice“ 
Dňa 23.8.2019 obec pristúpila k realizácii projektu rekonštrukcie bývalého školského bytu, nakoľko 
bola schválená žiadosť na poskytnutie nenávratného fin. príspevku na uvedený projekt. Pri obhliadke 
objektu bol v porovnaní so schválenou projektovou dokumentáciou zistený nesúlad a táto 
neobsahuje niektoré nevyhnutné práce. Tieto je z dôvodu zabezpečenia kvality stavby potrebné 
urobiť a tým financovať z vlastných zdrojov obce v sume 11 tis. eur. Zoznam prác bol predložený 
poslancom na odsúhlasenie. Niektoré menšie a neodborné práce boli vykonané svojpomocne. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 75/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vykonanie prác navyše mimo projektu na stavbe 
„Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice“ a ich financovanie vo výške 11 tis. eur 
z vlastných zdrojov. 
 
d) Prima banka – MÚU 
Vzhľadom na zabezpečenie financovania menších investičných projektov starostka obce požiadala 
Prima banku na vypracovanie ponuky úverového produktu, ktorý by slúžil na krytie kapitálových 
výdavkov. Táto vypracovala indikatívnu ponuku financovania pre obec, ktorú starostka predložila 
poslancom na posúdenie. Po prehodnotení potrieb obce, výšky úveru a podmienok jeho poskytnutia 
sa poslanci uzniesli na vzatí ponúkaného úveru vo výške 50 tis. Eur. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 76/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vzatie si úveru  vo výške 50 000,-Eur poskytnutého 
zo strany Prima banka Slovensko, a.s.,  Hodžova 11, 010 11 Žilina.  
 
e) Čerpanie RF 
Starostka obce predložila poslancom návrh na čerpanie finančných prostriedkov vedených na 
Rezervnom fonde obce na financovanie rekonštrukcie budovy Požiarnej zbrojnice vo výške 3307,20 
eur. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 77/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov vedených na 
Rezervnom fonde vo výške 3307,20 € na kapitálové výdavky spojené s realizáciou rekonštrukcie 
budovy Požiarnej zbrojnice. 
 
f) „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ – ukončenie 
Starostka obce informovala poslancov o ukončení prác na projekte „Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice“. Po ukončení prác a odovzdaní diela zhotoviteľom, obec zaslala na MV vnútra vyúčtovanie 
dotácie a požiadala stavebný úrad v Krupine o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré bolo 



následne po kolaudačnom konaní vydané. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 42740 €, 
z toho 27246 € dotácia z MV a zvyšok vlastné zdroje. 
 
Uznesenie č. 78/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie ukončenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 
a vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 
 
g) nedoplatky občanov 
V súvislosti s výraznými nedoplatkami občanov za odvoz TKO, dane a pitnú vodu, starostka obce 
požiadala poslancov o zaujatie stanoviska k tomuto problému a vyjadrenie ako postupovať pri ich 
vymáhaní. Poslanci navrhli viacero spôsobov a ich následnú postupnosť – výzva v obecnom rozhlase, 
písomné upomienky, prerušenie odvozu KO a dodávky vody a v krajnom prípade exekučné konanie. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 79/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje spôsob vymáhania nedoplatkov od občanov 
nasledovne:  
1. V obecnom rozhlase vyzvať občanov na úhradu nedoplatkov najneskôr do 30.9.2019 
2. Dlžníkom zaslať písomné upomienky s dátumom úhrady do 30.9.2019 
V prípade nedodržania termínu:  
3. Vyhlásiť menný zoznam dlžníkov v obecnom rozhlase, v zmysle zákona 563/2009 Z.z. zverejniť 
zoznam dlžníkov na webovej stránke obce a oznamovacích tabuliach obce  
4. Prerušiť dodávku pitnej vody  z obecného vodovodu (v zmysle zákona 442/2202 Z.z. § 32 písm. m) 
5. Prerušiť vývoz KO 
6. Vymáhanie nedoplatkov exekučným konaním 
 
h) informácia o priebehu realizácie projektov 
Starostka obce informovala poslancov OZ o aktivite a priebehu prác v súvislosti s projektami: BBSK – 
dotácia na zakúpenie stoličiek do KD, MV – dotácia na DHZO, rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
domáce kompostéry. 
 
Uznesenie č. 80/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie informáciu o stave a priebehu prác na 
projektoch obce. 
 
i) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – horná časť obce 
Starostka obce informovala poslancov, že pravdepodobne v priebehu mesiaca september bude 
vyhlásená výzva, v ktorej by sme mohli požiadať o dotáciu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
Projektovú dokumentáciu má už obec vypracovanú, počíta sa v nej s rekonštrukciou za 132 338,51 €. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 81/08-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje podanie žiadosti v prípade vyhlásenia výzvy na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 132 338,51 Eur. 
 
K bodu 7:  
starostka obce: - obci bol doručený mail od Judr. Veselého, v ktorom poukázal na množstvo 
nedostatkov vo vybavení domu smútku a kultúrneho domu. S obsahom mailu ako aj odpoveďou 
oboznámila poslancov 

- vzniesla požiadavku p. Šovčíka na adresu predsedu US, aby nákladné auto PV3S neparkovalo 
na miestnej komunikácii pri jeho nehnuteľnosti 



- informovala poslancov o petícii BBSK, o zrušení účtov obce vedených vo VÚB, o zakúpení 
kukanádob v prípade záujmu občanov 

 
K. Lukáč: vzniesol požiadavku na opravu časti miestnej komunikácie na „vrchpotok“, za účelom tohto 
inicioval stretnutie poslancov a viacerých subjektov, ktoré túto cestu využívajú. Poslanci sa dohodli, 
že stretnutie sa uskutoční 30.9.2019 v kancelárii starostky. Pozvanie ostatných zabezpečí poslanec a 
zároveň predseda US Kamil Lukáč. 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 29.8..2019 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Daniel Fraňo   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


