
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 11.12.2019 

o 17:00hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Návrh rozpočtu na rok 2020 
4. Úprava rozpočtu 2019 
5. Inventarizácia 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. 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. 92/12-2019 
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. 93/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 94/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka a 
Petra Jankoviča. 
 
K bodu 3:  Starostka obce predložila návrh na rozpočet obce na rok 2020 a na roky 2021 a 2022. 
Návrh rozpočtu obdržali poslanci vopred a bol aj v zákonom stanovenej lehote sprístupnený 
občanom. Rozpočet nie je tvorený ako programový. Rozpočet na roky 2021 a 2022 má informatívny 
charakter. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z ustanovení zákonov týkajúcich sa tvorby rozpočtu, 
z VZN obce  a skutočnosti roku 2019. K rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy.   
 



V mene hlavnej  kontrolórky obce Mgr. Diany Rétsánovej starostka predniesla Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 
2020, v ktorom posúdila jeho tvorbu a v  závere odporučila poslancom jeho schválenie v znení ako 
bol navrhnutý. 
 
Uznesenie č. 95/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2020  a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2022. 
 
Starostka následne  dala o rozpočte hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 96/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry. 

Uznesenie č. 97/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje rozpočet obce na rok 2020.  
 
Uznesenie č. 98/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie viacročný informatívny rozpočet na roky 
2021 a 2022. 
 
K bodu 4: Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 
583/2004 na zmenu rozpočtu roku 2019  v časti príjmy aj výdaje podľa priloženej prílohy a dala 
o návrhu hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 99/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2019 podľa predloženého 
návrhu v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004. 
 
K bodu 5: Starostka obce oboznámila poslancov s vydaným Príkazom na vykonanie riadnej 
inventarizácie stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a inventarizácie pokladne 
v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve a o zložení inventarizačných komisií.  
 
Uznesenie č. 100/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie vydanie Príkazného listu starostky obce na 
vykonanie inventarizácie. 
 
Predložila poslancom tiež návrh inventarizačnej komisie na vyradenie neupotrebiteľného 
a poškodeného majetku, o vyradení ktorého dala hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
  
Uznesenie č. 101/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vyradenie neupotrebiteľného a poškodeného 
majetku v zmysle prílohy. 
 
K bodu 6: 
a) Kontrola plnenie uznesenia – prijaté uznesenia sú splnené, prípadne v termíne plnenia. 
 
 



Uznesenie č. 102/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie prijatých uznesení. 
 
b) Plán zasadnutí OZ na rok 2020 – 17.02.2020 (pondelok), 25.05.2020 (pondelok), 21.09.2020 
(pondelok), 14.12.2020 (pondelok). V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo tieto termíny. 
Za: 4 Proti: 0 
  
Uznesenie č. 103/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2020. 
 
c) Sťažnosť – starostka obce predložila poslancom písomnú sťažnosť, ktorá bola doručená na obecný 
úrad Slovenskou poštou a týka sa prevádzky predajne COOP Jednota v našej obci.  Na nedostatky 
tejto predajne upozorňovali občania obecný úrad ústne už viackrát. Sťažovateľka uvádza, že sa 
obrátila  aj na COOP Jednota v Krupine. Keďže sa situácia takto vyhrotila a aj z dôvodu udržania 
funkčnosti tejto predajne, poslanci navrhli upovedomiť o situácii vedenie COOP Jednota písomne, 
prípadne osobným stretnutím a vyriešiť problém k všestrannej spokojnosti. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 104/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  odporúča starostke obce upovedomiť vedenie COOP Jednota 
Krupina o nepriaznivej situácii v predajni COOP Jednota v našej obci a to písomnou formou, prípadne 
osobným stretnutím starostky so zástupcom COOP Jednoty.  
 
d) Rozlúčka so starým rokom 
Starostka obce tlmočila poslancom požiadavku občanov uskutočniť v miestnom kultúrnom dome 
rozlúčku so starým rokom – silvestrovskú zábavu. Tú obecný úrad usporiadal aj minulý rok.  
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 105/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje usporiadanie spoločenskej zábavy – Silvester 2019.  
 
e) rekonštrukcia vodovodu 
Pred začatím rokovania obecného zastupiteľstva vystúpil zástupca firmy Prospect, ktorá vyhrala 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu vodovou v našej obci. Hovoril o možnosti opätovného podania 
žiadosti o finančnú dotáciu na túto rekonštrukciu a o spôsobe realizácie a možnostiach financovania 
a to hlavne čo sa týka spoluúčasti obce na projekte. Poslanci zvážili všetky skutočnosti, výhody 
rekonštrukcie a finančné zaťaženie obce a dospeli k záveru, že v momentálnej situácii obec žiadosť 
o dotáciu nepodá. Starostka dala o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok hlasovať. 
Za: 0 Proti: 4 
 
Uznesenie č. 106/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
na rekonštrukciu vodovodu. 
 
f) Predĺženie Zmluvy o poskytovaní služieb  
K 31.12.2019 končí platnosť Zmluvy o poskytovaní služieb medzi obcou a Miroslavom Melišekom na 
zabezpečovanie dodávky pitnej vody a obsluhu vodárne a vodojemov. Starostka navrhla túto zmluvu 
predĺžiť na ďalšie obdobie. 
Za: 4 Proti: 0 
  
 
 



Uznesenie č. 107/12-2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje predĺženie Zmluvy o poskytovaní služieb na dobu 
neurčitú s doterajším poskytovateľom služieb Miroslavom Melišekom. 
 
K bodu 7: 
starostka obce – informovala o činnosti OcÚ, o stave prebiehajúcich prác na projektoch, doplnení 
dokumentácie CO, nedoplatkov občanov a ich riešení. 
 
K. Lukáč – v dolnej časti obce je poškodené oplotenie cintorína 
Poslanci sa dohodli, že toto sa bude robiť v jarnom období, nakoľko budú potrebné nové stĺpy. 
 
M. Melišek – vyzval poslancov k väčšej aktivite a spolupráci s občanmi 
- hovoril o momentálnych dvoch poruchách na obecnom vodovode v priestoroch bývalého PD 
a spôsobe ich riešenia 
Poslanci sa uzniesli, že poruchu na hlavnom potrubí je potrebné odstrániť čo v najkratšom čase, 
ostatné prepojenia sa budú riešiť v priaznivejšom počasí. 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť, poslancom aj za celoročnú 
prácu a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 12.12..2019 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Miroslav Melišek   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


