
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  8.6.2020  

o 17:00 hod. v budove OcÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Záverečný účet za rok 2019, Výročná správa, Správa audítora 
4. Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 
6. Úprava rozpočtu 
7. VZN o miestnych poplatkoch 
8. Správa o plnení PHSR za rok 2019 
9. Záznam komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce 

Rykynčice 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. 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. Vzhľadom na 

pandémiu koronavírusu sa zasadnutie konalo za hygienických opatrení podľa platných usmernení 

a poslanci boli o podmienkach zasadnutia vopred oboznámení (rúška, rukavice, vlastné pero, 

rozostupy). 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 23/06-2020 
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. 24/06-2020 
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. 25/06-2020 
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 2019, 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 2019 je prebytok vo výške 2270,87 €. Prebytok je 
v návrhu doporučený v celej výške na tvorbu rezervného fondu. V závere Návrhu záverečného účtu 
obce Rykynčice za rok 2019 je návrh na prijatie uznesenia v znení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet obce Rykynčice a celoročné hospodárenie bez výhrad“. 
 
Starostka obce predložila OZ Výročnú správu a správu audítora. 
Predložená Individuálna výročná správa Obce Rykynčice za rok 2019 poskytuje pravdivý a nestranný 
pohľad na dosiahnuté výsledky obce v roku 2019. 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 2019 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. 26/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu audítora za rok 2019. 
 
Uznesenie č. 27/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce 
Rykynčice za rok 2019. 
 
 
K bodu 4: 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Diana Rétsánová vypracovala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2019. 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 31.12.2019 a hospodárenie obce Rykynčice za rok 2019 bolo 
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 2019“ výrokom „súhlas 
s celoročným hospodárením bez výhrad“. 
 
Uznesenie č. 28/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2019. 
 
Následne dala starostka obce hlasovať o Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019  a celoročnom 
hospodárení „bez výhrad“. 
Za: 5 Proti: 0 



 
Uznesenie č. 29/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Záverečný účet obce Rykynčice za rok 2019 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 30/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
a jeho vysporiadanie z finančných operácií. 
 
Uznesenie č. 31/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  zostatok finančných operácií použiť na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 2270,87 €. 
 
K bodu 5: 
Hlavná kontrolórka  obce predložila OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 32/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predložila OZ návrh na úpravu rozpočtu č. 2/2020 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. 33/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  úpravu rozpočtu č. 2/2020. 
 
K bodu 7: 
Poslanci OZ obdržali návrh VZN o miestnych poplatkoch na pripomienkovanie. Tento bol v zákonom 
stanovenej lehote zverejnený na webovej stránke obce a obecnej úradnej tabuli. Nakoľko návrhy na 
pozmenenie neboli, starostka dala o VZN hlasovať. 
 Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 34/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  VZN o miestnych poplatkoch. 
 
K bodu 8: 
Starostka obce predložila OZ správu o plnení PHSR za rok 2019. Skonštatovala, že z cieľov, ktoré si 
obec stanovila pri vytváraní PHSR v roku 2015 boli tieto v roku 2019 naplnené len čiastočne, no na 
druhej strane boli aktivity a investičné akcie, ktoré v PHSR zakotvené nie sú. 
 
Uznesenie č. 35/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  správu o plnení PHSR za rok 2019. 
 
K bodu 9: 
V súlade so zákonom č. 357/2004 O ochrane verejného záujmu zasadala dňa 25.5.2020 Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice a predložila OZ záznam 
z rokovania. Konštatuje v ňom, že majetkové priznania povinných osôb boli doručené v zákonom 
stanovenom termíne a členovia ich preskúmali. 
 
 



Uznesenie č. 36/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie výsledok rokovania komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice zo dňa 25.5.2020. 
 
K bodu 10: 
 
a) Kontrola plnenia uznesení – všetky uznesenia sú splnené 
 
Uznesenie č. 37/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  plnenie uznesení. 
 
b) Starostka obce informovala poslancov o stave projektov: - rekonštrukcia miestnej komunikácie – 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola v stanovenom termíne do 30.4.2020 odoslaná na MAS 
Prenčov a čaká sa na ich vyjadrenie 
- rekonštrukcia nevyužívanej budovy – budova bola skolaudovaná 26.5.2020 a dňa 29.5.2020 obec 
obdržala kolaudačné rozhodnutie, s tým že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť do 30 dní. 
Niektoré budú odstránené svojpomocne, ostatné dodávateľom stavby. Dňa 28.5.2020 bol objekt 
fyzicky aj dokladovo skontrolovaný pracovníkmi PPA s výsledkom bez nedostatkov. Momentálne obec 
čaká na prevod finančných prostriedkov z PPA a tým by bol splatený krátkodobý úver na danú stavbu. 
 
Uznesenie č. 38/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  informáciu o súčasnom stave projektov. 
 
c) Nájomca obecnej budovy (bývalá ZŠ) Jozef Maco žiada OZ o predĺženie zmluvy o nájme  do roku 
2025 za rovnakých podmienok ako doteraz. Poslanci sa uzniesli na tom, že nájom bude predĺžený za 
rovnakých podmienok ale len do 31.12.2021. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 39/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  predĺženie nájmu obecnej budovy nájomcovi 
Jozefovi Macovi za súčasných podmienok do 31.12.2021. 
 
d) Jozef Benedek podal na OcÚ Ohlásenie drobnej stavby – vybudovanie žumpy a súčasne žiadosť 
o odkúpenie resp. prenájom pozemku pred svojim rodinným domom – Dolné Rykynčice súp.č. 91. 
Jedná sa o patentovanú plastovú konštrukciu NAUTILUS, ktorá spĺňa všetky požiadavky STN a EN. 
Túto by chcel umiestniť na pozemku pred svojim rodinným domom, ktorý patrí obci. Z tohto dôvodu 
podal na OZ žiadosť o súhlas na stavbu na uvedenom obecnom pozemku, prípadne žiada o 
odkúpenie alebo prenájom uvedeného pozemku a tiež pozemku, na ktorom má predzáhradku. 
Poslanci prehodnotili  žiadosť a skonštatovali, že pozemok, na ktorom má menovaný predzáhradku, 
obec nemá zámer využívať a menovaný sa dlhodobo o tento stará, z toho dôvodu súhlasia 
s odpredajom spôsobom „predaj z dôvodu osobitného zreteľa“. Uzniesli sa tiež týmto istým 
spôsobom na odpredaji pozemku pred rodinným domom vo výmere nevyhnutnej na osadenie 
uvedenej žumpy. Pre bližšiu špecifikáciu o výmere odpredávaného pozemku je potrebné geometrické 
zameranie a geometrický plán, toto zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Po predložení 
geometrického plánu bude OZ pokračovať v riešení danej žiadosti. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 40/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  odpredaj pozemku Jánovi Benedekovi, za 
podmienky, že predloží geometrický plán a presne určí výmeru pozemku. 
 



e) Starostka obce informovala poslancov o prijatých opatreniach vzhľadom na pandémiu 
koronavírusu.  Poukázala tiež na to, že v súčasnej situácii nie sú obci poukazované podielové dane 
v predpokladanej výške, čo môže znemožniť realizáciu niektorých zámerov, napr. obnovu verejného 
osvetlenia, ktoré bolo v pláne tento rok. Doporučuje počkať ako sa situácia vyvinie a investovať len 
do nevyhnutných záležitostí. 
 
Uznesenie č. 41/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  informáciu o momentálnej finančnej 
situácii zapríčinenej  pandémiou koronavírusu. 
 
f) Národné centrum environmentálne n.o. Kováčová ponúka našej obci spoluprácu na projekte nízko-
uhlíkovej stratégii. Poslanci skonštatovali, že obec si v momentálnej finančnej situácii nemôže dovoliť 
realizáciu žiadnych ďalších projektov a tým je uvedená ponuka bezpredmetná. Starostka dala o prijatí 
Memoranda o spolupráci hlasovať. 
Za: 0 Proti: 5 
 
Uznesenie č. 42/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje podpis Memoranda o spolupráci na projekte 
nízko-uhlíkovej stratégii. 
   
K bodu 10: 
starostka obce: - fi. ANALPO odobrala v mesiaci apríl vzorku vody z obecného vodovodu na rozbor, 
výsledok ktorej bol vyhovujúci 

- po uvoľnení obmedzení by bolo vhodné zorganizovať brigádu na oplotenie cintorína v dolnej 
časti obce, v hornej časti oplotenie opravili občania svojpomocne, pletivo zakúpila obec 

- požiadala poslancov, aby vyzvali občanov k väčšej aktivite a to hlavne pri zabezpečení kosenia 
obce, nakoľko pracovníci MOS to pri tomto počte (traja) už nebudú stíhať 

- v obci sa zrealizovala výmena kamier, tieto nie sú závislé na verejnom osvetlení, čo zabezpečí 
väčšiu bezpečnosť 

- vybudovanie oddychovej zóny v oboch častiach obce 
- dotácia pre DHZO 1400€ na rok 2020 
- schválená dotácia z VUC 800€ 

M. Melišek – bolo by vhodné informovať sa akým spôsobom zabezpečiť likvidáciu nebezpečného 
odpadu v obci 
A. Jankovičová – tlmočila požiadavky občanov – odstrániť vraky aut z obce a trvalé skládky dreva, 
vyčistiť priepust pri KD, upozorniť na vypúšťanie splaškov do jarkov 
starostka obce – zabezpečí v miestnom rozhlase vyhlásenie výzvy občanom na odstránenie 
uvedených nedostatkov 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
V Rykynčiciach 9.6.2020 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Daniel Fraňo   ............................. 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


