
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  18.6.2020  

o 17:00 hod. pred rodinným domom súp. č. 91 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Obhliadka pozemku  
4. Záver 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce mimoriadne mimo plánované 

zasadnutia telefonickou pozvánkou.  Privítala prítomných a skonštatovala, že sú prítomní všetci 

poslanci a zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné.  

Zasadnutie bolo zvolané z dôvodu nových skutočností ohľadne žiadosti Jozefa Benedeka na 
odkúpenie obecného pozemku, ktorá bola obecným zastupiteľstvom prejednávaná 8.6.2020. Toto 
bolo podstatným bodom programu zasadnutia. Starostka dala o programe hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 43/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Daniel Fraňo. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 44/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Daniel Fraňo. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Peter Jankovič a Miroslav Melišek. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 45/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Petra Jankoviča 
a Miroslava Melišeka. 
 
K bodu 3: 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.6.2020 poslanci prejednávali žiadosť Jozefa Benedeka 
o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným domom súp. č. 91. V zmysle uznesenia 
a vypracovania geometrického plánu a predídeniu prípadného nedorozumenia o veľkosti pozemku sa 
starostka obce a poslanec Miroslav Melišek stretli so žiadateľom na danom mieste za účelom určenia 
výmery a skonštatovali, že pozemok nie je vhodné rozčleniť a najvhodnejšie je odpredať ho v celkovej 



rozlohe pred rodinným domom teda od rodinného domu až po jarok. Na základe tohto zistenia bolo 
zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva so stretnutím poslancov na predmetnom pozemku. Po 
obhliadke sa poslanci uzniesli na tom, že pozemok obec odpredá v celej šírke pred uvedeným 
rodinným domom a až po priľahlý jarok a takto to môže p. Benedek dať zamerať geodetovi. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 46/06-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  odpredaj pozemku Jánovi Benedekovi v celej šírke 
pred rodinným domom súp. č. 91 až po priľahlý jarok. 
 
 
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 19.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................  Miroslav Melišek  ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


