
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 17.2.2020 

o 17:00hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Správa hlavného kontrolóra obce Rykynčice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019  
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
5. Úprava rozpočtu 
6. Hospodárenie obce za rok 2019 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

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

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Predniesla tiež návrh na doplnenie 
programu o Správu hlavného kontrolóra obce Rykynčice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019, Plán 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a Úprava rozpočtu. Ďalšie pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. Starostka dala o programe hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 01/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia s doplnením. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Peter Jankovič. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 02/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Peter Jankovič. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 03/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka 
a Kamila Lukáča. 
 
K bodu 3:  V mene hlavnej kontrolórky obce starostka predniesla Správu hlavného kontrolóra obce 
Rykynčice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019, záver ktorej znie „vykonanými kontrolami neboli 
zistené žiadne zásadné pochybenia, či nedostatky. 
 
 



 
Uznesenie č. 04/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra obce 
Rykynčice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019. 
 
K bodu 4: V mene hlavnej kontrolórky obce starostka predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2020 a dala o návrhu hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 05/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
na I. polrok 2020. 
 
K bodu 5: Podľa predpokladu mala byť rekonštrukcia budovy KC ukončená a posledná fakturácia 
urobená do konca roka 2019. Z tohto dôvodu sme s týmito nákladmi v rozpočte na rok 2020 
nepočítali. Keďže dokončenie prebehlo až v tomto roku, je potrebné urobiť úpravu rozpočtu. 
Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004 
na zmenu rozpočtu roku 2020  podľa priloženej prílohy a dala o návrhu hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 06/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2020 podľa predloženého 
návrhu v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004. 
 
K bodu 6: Starostka predniesla poslancom informatívne výsledky hospodárenia obce za rok 2019 po 
jednotlivých oblastiach. V časti bežné príjmy – bežné výdavky obec hospodárila so ziskom. 
Financovanie kapitálových  výdavkov obec zabezpečila čiastočne z vlastných zdrojov ale aj čerpaním 
úveru. 
 
Uznesenie č. 07/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie   informáciu o stave hospodárenia obce za 
rok 2019. 
 
K bodu 7:  
a) Inventarizácia  
Starostka obce informovala o výsledkoch inventarizácie, ktorá bola vykonaná k 31.12.2019 v zmysle 
vydaného Príkazného listu starostky. 
 
Uznesenie č. 08/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie výsledky inventarizácie k 31.12.2019. 
 
b) žiadosti od občanov: 
Benjamín Čellár – žiada OZ o zníženie poplatku za KO na polovicu z dôvodu, že k jeho nehnuteľnosti 
nechodí zberové vozidlo a odpad osobne donáša do zberných nádob obce. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 09/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  Benjamínovi Čellárovi zníženie poplatku za odvoz 
KO na polovicu. 
   
Beata Čellárová - žiada OZ o zníženie poplatku za KO na polovicu z dôvodu, že k jej nehnuteľnosti 
nechodí zberové vozidlo a odpad osobne donáša do zberných nádob obce. 



Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 10/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  Beate Čellárovej zníženie poplatku za odvoz KO na 
polovicu. 
 
c) Ponuka služieb fi. PEK – spoločnosť PEK (plynár, elektrikár, kominár) ponúka obci služby týkajúce 
sa priebežných zákonom daných revízií elektro a komínov a celkový servis. 
Za: 5 Proti: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 11/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  spoluprácu obce so spoločnosťou PEK Banská 
Bystrica. 
 
Uznesenie č. 12/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice doporučuje starostke obce podpísať so spoločnosťou PEK 
Banská Bystrica zmluvu o poskytovaní služieb.   
 
d) návrh na zmenu miestnych poplatkov – z dôvodu zvyšovania cien elektrickej energie a celkových 
režijných nákladov je potrebné prehodnotiť výšku miestnych poplatkov. OZ sa uznieslo na výške 
jednotlivých poplatkov. Tieto budú zakotvené vo VZN, ktoré bude predmetom rokovania 
nasledujúceho zasadnutia OZ. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 13/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  úpravu miestnych poplatkov. 
 
f) kompostovisko Plášťovce – starosta obce Plášťovce ponúkol našej obci možnosť odvozu bio 
odpadu do ich obecného kompostoviska, v prípade úspešnosti projektu a jeho vybudovania. 
Množstvo takto odvezeného odpadu by bolo započítateľné do vytriedeného odpadu. Starostka dala 
o tejto možnosti spolupráce hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 14/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  spoluprácu s Obcou Plášťovce pri likvidácii bio 
odpadu. 
 
Uznesenie č. 15/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice doporučuje starostke obce podpísať Zmluvu s Obcou 
Plášťovce, predmetom ktorej bude odvoz a likvidácia bio odpadu z našej obce. 
 
g) informácia o priebehu prác na projektoch – starostka obce informovala poslancov o priebehu 
projektov. Práce na rekonštrukcii Komunitného centra sú dodávateľom stavebných prác ukončené. 
Zo strany obce je potrebné ešte dokončiť podlahy, sanitu a iné menšie úpravy. Do konca mesiaca 
február bude vypracovaná žiadosť o platbu na PPA. V priebehu mesiaca marec musia byť všetky práce 
ukončené, budova užívania schopná, aby mohol byť podaný návrh na jej kolaudáciu. 
Do 30.4.2020 je potrebné podať žiadosť na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Tento projekt sa 
bude realizovať cez MAS Zlatá cesta. 
 
 



Uznesenie č. 16/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie stav priebehu prác na investičných 
projektoch obce. 
 
h) Iveco Daily, protipovodňový vozík – z KR HaZZ Banská Bystrica prišlo na obec oznámenie, že 
z dôvodu udržateľnosti projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ je potrebné uzatvoriť novú 
Zmluvu o výpožičke vozidla Iveco Daily a protipovodňového vozíka do 15.9.2021.  Náš záujem 
o predĺženie tejto výpožičky je potrebné oznámiť. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 17/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  predĺženie výpožičky a podpísanie Zmluvy 
u výpožičke vozidla Iveco Daily a protipovodňového vozíka. 
 
i) kamerový systém – za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a celkovej bezpečnosti v obci, 
starostka obce navrhla obnoviť a rozšíriť kamerový systém. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 18/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  obnovu kamerového systému obce. 
 
j) Kontrola plnenie uznesenia – prijaté uznesenia sú splnené, prípadne v termíne plnenia. 
 
Uznesenie č. 19/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie plnenie prijatých uznesení. 
 
k) odpadové hospodárstvo  – starostka obce informovala poslancov o situácii v odpadovom 
hospodárstve obce za rok 2019. Vzhľadom na celkové množstvo odpadu tvorí vytriedený odpad 29,25 
%. Na základe tohto bude obec v roku 2020 platiť poplatok za uloženie KO. 
 
Uznesenie č. 20/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie percentuálny podiel vyseparovaného 
odpadu v obci za rok 2019. 
 
K bodu 7: 
starostka obce – požiadala poslancov o doplnenie certifikátov (ochrana osobných údajov) 

- zákaz vysýpania stavebnej sute za PZ 
- vyčistenie nánosov z koryta potoka Srava 
- potrebné úpravy v KD (dobudovanie sociálnych zariadení, vybavenie kuchyne) 

M. Melišek – otvorená vodovodná šachta bez vodomeru v dolnej časti obce 
Poslanci sa uzniesli, keďže šachta nemá vlastníka, nie je známe kto ju vybudoval a nie je opatrená 
vodomerom, aby táto bola napevno uzatvorená. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 21/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  uzatvorenie voľne prístupnej vodovodnej šachty. 
 
M. Melišek -  predniesol návrh, aby v obci z dôvodu šetrenia el. energie na verejnom osvetlení svietila 
len každá druhá lampa, pre osvetlenie obce to je postačujúce. 
Za: 5 Proti: 0 
 
 



 
Uznesenie č. 22/02-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje  funkčnosť – svietenie obmedzeného množstva 
svietidiel na verejnom osvetlení. 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
V Rykynčiciach 17.2..2020 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Kamil Lukáč   ...........................          Miroslav Melišek   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


