
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  21.9.2020  

o 17:00 hod. v budove OcÚ  Rykynčice 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu – Ing. Tomáš Švantner 
4. Smernica VO 

           5.   Diskusia 
           6.   Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Zasadnutie sa koná mimo 

plánované zasadnutia. Starostka privítala prítomných a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov a zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Za: 3 Proti: 0 
Uznesenie č. 62/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 3 Proti: 0 
Uznesenie č. 63/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Kamil Lukáč a Peter Jankovič. 
Za: 3 Proti: 0 
Uznesenie č. 64/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Kamila Lukáča a Petra 
Jankoviča. 
 
K bodu 3:  
Ing. Tomáš Švantner, bytom Novozámocká 24/1452, 960 01 Zvolen žiada obec Rykynčice o vydanie 
záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „Projekt rodinného domu Bungalov S 1502“ 
a jej pripojenia na verejný vodovod za účelom územného a stavebného konania k výstavbe rodinného 
domu v KU Dolné Rykynčice parc. č. 87 a 88, LV 189. Poslanci nahliadli do sprievodnej správy 
a súhrnnej technickej správy, kde sú všetky základné údaje k stavbe a k stavebnému objektu 
a uzniesli sa na tom, že rodinný dom, podľa projektovej dokumentácie, nebude svojím umiestnením 
a vzhľadom narúšať vzhľad obce a realizácia jeho výstavby nie je v rozpore so záujmami obce. 
V zmysle uvedeného OZ Rykynčice súhlasí s vydaním súhlasného záväzného stanoviska k projektovej 
dokumentácii a pripojeniu na obecný vodovod. 
Za: 3 Proti: 0 



 
 
Uznesenie č. 65/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje vydanie súhlasného záväzného stanoviska 
k projektovej dokumentácii stavby „Projekt rodinného domu Bungalov S 1502“ a jej pripojenie na 
obecný vodovod žiadateľovi Ing. Tomášovi Švantnerovi, bytom Novozámocká 24/1452, 960 01 Zvolen 
za účelom územného a stavebného konania k výstavbe rodinného domu v KU Dolné Rykynčice parc. 
č. 87 a 88, LV 189. 
 
K bodu 4: 
Starostka informovala poslancov o zmene smernice pre verejné obstarávanie, nakoľko obec 
uzatvorila licenčnú zmluvu so spoločnosťou TenderNet, na základe ktorej má obec prístup do 
aplikácie, ktorá umožňuje vykonávať verejné obstarávanie.  
Uznesenie č. 66/09-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie   Internú smernicu obce Rykynčice pre 
verejné obstarávanie. 
 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 21.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Kamil Lukáč   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


