
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  2.9.2020  

o 17:00 hod. v KD v dolnej časti obce Rykynčice 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk 
4. Povodňový plán záchranných prác - aktualizácia 
5. Správa HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 
6. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. 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.  

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 47/09-2020 
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. 48/09-2020 
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. 49/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Petra Jankoviča a Daniela 
Fraňa. 
 
K bodu 3:  
V súlade s § 15 Zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a doplnení zákona 398/2019 starostka obce 
predložila poslancom VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk. VZN bolo v zákonom 
stanovenej lehote vyvesené na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce.  
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 50/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk. 
 
 



K bodu 4: 
Starostka obce predložila poslancom na schválenie aktualizovaný Povodňový plán záchranných prác 
obce Rykynčice. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 51/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  Povodňový plán záchranných prác obce Rykynčice. 
 
K bodu 5: 
Hlavná kontrolórka  obce predložila OZ správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.  
Uznesenie č. 52/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za I. polrok 2020. 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predniesla poslancom priebežné plnenie rozpočtu k 30.6.2020. 
Uznesenie č. 53/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2020. 
 
K bodu 7: 
a) použitie rezervného fondu a úveru 
V dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou COVID-19 a s tým spojeným 
poklesom výnosu podielových daní prijala vláda legislatívne úpravy na zmiernenie negatívnych 
následkov pandémie. Zmeny sa týkajú pravidiel použitia rezervného fondu a návratných zdrojov 
financovania v rokoch 2020 a 2021. 
Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z.z. obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 
základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného 
fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a 
§ 12 ods. 3 ZRPÚS. 
Starostka obce dala hlasovať o použití rezervného fondu na bežné výdavky obce v zmysle platného 
zákona. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 54/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné výdavky obce.  
 
Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania bola prijatá zákonom č. 67/2020 Z.z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.   
Na základe uvedeného dala starostka hlasovať o možnosti použitia finančných prostriedkov 
z municipálneho úveru na financovanie bežných výdavkov obce. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 55/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  použitie finančných prostriedkov z úveru na 
financovanie bežných výdavkov. 
 
b) podpora projektu nadácie Pierot 
Nezisková organizácia Pierot žiada obec Rykynčice o finančný príspevok na  liečbu chlapca Marka. 
Za: 0 Proti: 5 
Uznesenie č. 56/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje  finančný príspevok pre neziskovú organizáciu 
Pierot. 
 
 



c) predaj pozemku –Ján Benedek 
OZ predbežne už schválilo odpredaj pozemku Jánovi Benedekovi pred jeho rodinným domom, no 
požadovalo presné zameranie a vypracovanie geometrického plánu. Geometrický plán bol na obec 
doručený. Z parcely v KÚ Dolné Rykynčice KN-E č. 422/1, LV 434, patriacej obci Rykynčice boli na 
odpredaj vyčlenené parcely KN-C  parc. č. 397/6 v rozlohe 44 m2 a parc. č. 397/7 v rozlohe 62 m2  . 
Poslanci znovu prehodnotili žiadosť pána Benedeka na základe nových skutočností a dospeli k záveru, 
že pre obec je pozemok prebytočným majetkom a vzhľadom k jeho udržiavaniu bude vhodným 
riešením jeho odpredaj. Na základe charakteru pozemku a dôvodu o jeho odkúpenie, navrhli 
odpredaj pozemku spôsobom „predaj z dôvodu osobitného zreteľa“. Navrhujú však zriadiť na 
pozemok 397/7 vecné bremeno práva prechodu peších. Pozemok bude odpredaný v cene stanovenej 
internou smernicou Zásady hospodárenia s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2 , čo sumárne činí 
222,60 €. Uvedenú sumu je kupujúci povinný zaplatiť pri podpise Kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci 
znáša náklady za vklad do katastra nehnuteľností. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 57/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za prebytočný majetok Obce Rykynčice pozemok – 
KÚ Dolné Rykynčice, parcela KN-C  parc. č. 397/6 v rozlohe 44 m2 a parc. č. 397/7 v rozlohe 62 m2  , 
ktoré boli vyčlenené z parcely KN-E č. 422/1, LV 434, patriacej obci Rykynčice. 
Uznesenie č. 58/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  prevod majetku predajom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, prebytočný majetok obce Rykynčice, pozemok v katastrálnom území Dolné 
Rykynčice, parcela KN-C  parc. č. 397/6 o rozlohe 44 m2 a parc. č. 397/7 o rozlohe 62 m2  , ktoré boli 
vyčlenené z parcely KN-E č. 422/1, LV 434, patriacej obci Rykynčice v prospech Jána Benedeka, trvale 
bytom Janka Kráľa 19, 936 01  Šahy,  v cene stanovenej internou smernicou Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2, čo činí sumárne 222,60 €. Uvedenú sumu je kupujúci 
povinný zaplatiť pri podpise Kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci znáša náklady za vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti rodinného domu kupujúceho a tento sa o neho trvale aj stará a zveľaďuje ho. Jedná sa o 
pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo 
vlastníctve kupujúceho. 
Na pozemku parc. č. 397/7 bude zriadené vecné bremeno práva prechodu peších. 
 
d) dotácia BBSK – nákup stolov do KD 
Obec požiadala BBSK o dotáciu na nákup stolov do KD v počte 25 kusov v sume 2000 €. BBSK schválilo 
dotáciu vo výške 800 €. Zvyšnú sumu na uvedený počet stolov je potrebné dofinancovať z vlastných 
zdrojov.  
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 59/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  nákup stolov do KD v počte 25 kusov. 
 
e) návrh zmluvy na odchyt psov 

Zákonom č. 184/2018 Z.z. došlo k novelizácii zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, 

na základe ktorého je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich 

umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby 

schválenej na odchyt túlavých zvierat resp. obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na 

území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici pre zvieratá. 

Na obec bol Občianskym združením Klub priateľov zvierat Krupina predložený návrh zmluvy 

o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat. Podľa návrhu toto OZ ponúka okrem iného 



nepretržitú telefonickú pomoc, odchyt zvierat, starostlivosť a umiestnenie v útulku za 

mesačný poplatok 30 €. 

Poslanci OZ skonštatovali, že nakoľko doteraz sa v obci túlavé psy nevyskytovali a potrebný 

odchyt je veľmi málo pravdepodobný, suma za takúto službu je na tak malú obec vysoká 

a doporučili starostke rokovať o jej znížení. 

Starostka obce dala o súčasnom návrhu zmluvy hlasovať.  
Za: 0 Proti: 5 
Uznesenie č. 60/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje  uzavretie Zmluvy o odchyte túlavých 
a zabehnutých zvierat s OZ Klub priateľov zvierat Krupina podľa súčasného predloženého návrhu. 
 
f) Žiadosť o vydanie stanoviska 
EPM TRADE s.r.o., Medzi lánom 316/4, Hôrky žiada obec Rykynčice o vydanie záväzného stanoviska 
k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie pre názov stavby 12719 – 
Rykynčice – Pri kríži – Rekonštrukcia 325/ts/d.rykyncice_tvp a NNS. Predmetom stavby sú elektrické 
distribučné vedenia.  Súčasťou žiadosti je technická správa, situácia vzťahov a situácia stavby, ktoré 
starostka predložila poslancom k nahliadnutiu. Tí s uvedenou rekonštrukciou súhlasia a doporučili 
starostke vydať súhlasné stanovisko. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 61/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vydanie súhlasného záväzného stanoviska 
k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie stavby „12719 – Rykynčice – 
Pri kríži – Rekonštrukcia 325/ts/d.rykyncice_tvp a NNS pre EPM TRADE s.r.o., Medzi lánom 316/4, 
Hôrky. 
 
K bodu 8: 
starostka obce informovala o – výpadku podielových daní, zmene ističov na niektorých obecných 
budovách z dôvodu nižších platieb, prebiehajúcom sčítaní domov a obyvateľov, vykonávaní revízií 
elektro a bleskozvodov na obecných budovách, zámere zvyšovania daní z nehnuteľností a poplatkov 
za psov a KO od roku 2021, likvidácii nebezpečného odpadu, príprave rozpočtu na rok 2021, 
vymáhaní nedoplatkov formou exekúcie. 
p. Žilková – požiadala o vyčistenie jarku pri bytovke (starostka – nakoľko pracovníci MOS sú len traja, 
nie je v možnostiach obecného úradu zabezpečiť všetky potrebné práce a doporučila zabezpečiť 
vyčistenie svojpomocne vlastníkmi bytovky) 
p. Benková – umiestnenie kontajnerov na odpad na menej viditeľné miesto (starostka – kontajnery 
musia byť prístupné občanom ale hlavne zbernému vozidlu, zabezpečenie čistoty okolia je na 
občanoch) 
                     - vybudovanie detského ihriska (starostka – na vybudovanie detského ihriska sú prísne 
zákonné kritériá a pri počte detí v našej obci je to  momentálne nereálne) 
p. Fraňo – výhrady voči individuálnemu koseniu okolo hrobov pozostalých (starostka – úprava hrobov 
je zakotvená vo VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk  a v zmluve o prenájme hrobového miesta. 
Pracovníci MOS napriek tomu kosia celú plochu cintorína, no je vhodné, ak pozostalí dodržujú zmluvu 
a hroby svojich pozostalých a okolie udržujú v čistote.) 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
V Rykynčiciach 3.9.2020 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Daniel Fraňo   ............................. 
 



 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


