
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 7.10.2019 

o 17:00hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Príprava rozpočtu na rok 2020 - zámery 
4. Rekonštrukcia nevyužívanej budovy – realizácia projektu 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

Skonštatovala, že je  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a   zasadnutie OZ je  

uznášaniaschopné. 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 82/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Daniel Fraňo. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 83/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Daniel Fraňo. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 84/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka a 
Petra Jankoviča. 
 
K bodu 3:  
Starostka obce vyzvala poslancov, aby  v súvislosti s potrebami obce, predniesli návrhy, na čo sa 
zamerať pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 mimo základných potrieb. Po rozprave k tejto téme sa 
poslanci uzniesli na tom, že prioritou bude obnova verejného osvetlenia a obecných budov (revízie 
elektro na všetkých budovách, bleskozvod na PZ, vybudovanie sociálnych zariadení v časti KD, drobné 
opravy na domoch smútku a budove obecného úradu.  
Za: 4 Proti: 0 
  



Uznesenie č. 85/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 
v časti výdavky rozdeliť financie okrem základných potrieb hlavne do obnovy obecných budov 
a verejného osvetlenia. 
 
K bodu 4: 
Starostka obce informovala poslancov o postupe prác na rekonštrukcii nevyužívanej budovy v dolnej 
časti obce. Nakoľko budova je značne zastaralá, počas prác sa vyskytujú skutočnosti, kedy je 
nevyhnutné niektoré práce vykonať a materiál zaobstarať mimo schváleného rozpočtu. Poslanci sa 
uzniesli, že, tieto práce môžu byť  vykonané a financované z vlastného rozpočtu po posúdení 
nevyhnutnosti stavebným dozorom. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 86/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje vykonanie a financovanie nevyhnutných prác na 
rekonštrukcii nevyužívanej budovy mimo rozpočtu v prípade takého posúdenia stavebným dozorom, 
ktorý zastupuje obec. 
 
Starostka obce navrhla presun z rezervného fondu v sume 150 € na financovanie  kapit. výdavkov – 
rekonštrukcia budovy. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 87/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje prevod z rezervného fondu obce v sume 150 € na 
financovanie nákladov súvisiacich s rekonštrukciou nevyužívanej budovy. 
 
K bodu 5: 
a) kontrola plnenia uznesení 
Prijaté uznesenia sú splnené, prípadne v termíne plnenia. 
 
Uznesenie č. 88/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie prijatých uznesení. 
 
b) rekonštrukcia vodovodu – žiadosť 
Obec má v týchto mesiacoch možnosť podať žiadosť na poskytnutie dotácie z Enviromentálneho 
fondu na rekonštrukciu vodovodu. Podmienkou poskytnutia dotácie je 5 %-tná spoluúčasť 
financovania projektu obcou.  Poslanci po zvážení všetkých skutočností dospeli k záveru, že v tomto 
roku obec žiadosť nepodá. Starostka dala následne o podaní žiadosti na EF hlasovať. 
Za: 0 Proti: 4 
 
Uznesenie č. 89/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na 
rekonštrukciu vodovodu. 
 
c) úprava jarkov a chodníka - brigáda 
Starostka obce navrhla, že by bolo vhodné ešte do zimného obdobia formou brigády upraviť jarky 
a chodník na novej ulici, ktoré sú po opravách porúch na vodovode rozkopané. Poslanci sa dohodli, že 
brigádu zabezpečia členmi DHZO a občanmi, ktorí budú mať o prácu záujem, najvhodnejšie by bolo 
ešte do konca tohto mesiaca. 
Za: 4 Proti: 0 
 
 



Uznesenie č. 90/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje zorganizovanie brigády na opravu jarkov a chodníka 
v mesiaci október. 
 
Uznesenie č. 91/10-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce zabezpečiť vyhlásenie o konaní 
brigády v miestnom rozhlase. 
 
K bodu 6: 
starostka obce – informovala o činnosti OcÚ, finančnej situácii obce 
M. Melišek – informoval o prácach potrebných vykonať na obecnom vodovode, verejnom osvetlení 
a príprave na zimnú údržbu miestnych komunikácií 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 
 
 
V Rykynčiciach 9.10..2019 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Miroslav Melišek   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


