
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  19.10.2020  

o 17:00 hod. v budove OcÚ  Rykynčice 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ  
4. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OZ  
5. Žiadosť o vyjadrenie k PD 

           6.   Žiadosť o odkúpenie pozemku 
           7.   Diskusia 
           8.   Záver 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

zasadnutí. Starostka privítala prítomných a skonštatovala, že zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Pripomienky ani doplnenie neboli 
vznesené. 
Do zloženia sľubu náhradníka za poslanca OZ hlasovali len súčasní poslanci OZ. 
Za: 4 Proti: 0 
Uznesenie č. 67/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 4 Proti: 0 
Uznesenie č. 68/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
Uznesenie č. 69/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka 
a Petra Jankoviča. 
 
K bodu 3:  
V zmysle § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
sa poslanec Daniel Fraňo písomne vzdal mandátu poslanca OZ  ku dňu 6.10.2020. 
 
Uznesenie č. 70/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  vzdanie sa mandátu poslanca OZ Daniela 
Fraňa k 6.10.2020. 
 



 
K bodu 4: 
Uvoľnením poslaneckého mandátu podľa § 51 odst. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ten náhradník, ktorý 
v príslušnom volebnom obvode získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca.  
Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018 nastupuje na 
uvoľnený mandát poslanca Stanislav Šárik. Svojho mandátu sa ujal podpísaním sľubu poslanca. 
Následne mu starostka obce odovzdala Osvedčenie, že sa dňom 19.10.2020 stáva poslancom 
obecného zastupiteľstva obce Rykynčice. Zároveň sa stáva aj členom komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejných funkcionárov a členom krízového štábu obce. 
Uznesenie č. 71/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  zloženie zákonom predpísaného sľubu 
poslanca obecného zastupiteľstva Stanislava Šárika. 
Uznesenie č. 72/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  doplnenie komisie pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejných funkcionárov o poslanca Stanislava Šárika. 
 
K bodu 5: 
BBSK ako investor prostredníctvom splnomocnenej spoločnosti HajPo s.r.o. žiada Obec Rykynčice 
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a celkovej realizácii stavby „Sanácia zosuvov na ceste 
III/1556 Rykynčice“ pre potreby ohlásenia stavebných úprav. Predmetom stavby je spevnenie 
podložia a okolia vozovky a výmena poškodeného povrchu vozovky.  Súčasťou žiadosti je technická 
správa, situácia stavby a celková projektová dokumentácia, ktoré starostka predložila poslancom 
k nahliadnutiu. Tí s realizáciou uvedenej stavby súhlasia a nemajú žiadne výhrady. Je aj v záujme obce 
a v prospech občanov aby uvedená cesta bola opravená.  V takom zmysle aj doporučujú starostke 
obce vydať vyjadrenie. 
Za: 5 Proti: 0 
Uznesenie č. 73/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce vydať súhlasné stanovisko 
k projektovej dokumentácii a k celkovej realizácii stavby  „Sanácia zosuvov na ceste III/1556 
Rykynčice“  pre potreby ohlásenia stavebných úprav. 
 
K bodu 6: 
Dominika Mihalovicová, Rykynčice 7, žiada OZ o odkúpenie pozemku pred svojím rodinným domom 
(predzáhradka, vchod do dvora) o rozlohe 31 m2  z parcely KN-E 423/1, KU Dolné Rykynčice,  ktorá je 
vo vlastníctve Obce Rykynčice. Podľa predloženého geometrického plánu bola z parcely KN-E 423/1  
vyčlenená na odpredaj parcela KN-C č. 422/2, ostatné plochy o výmere 30 m2   .  
Po prehodnotení žiadosti poslanci 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“. Pozemok bude odpredaný v cene stanovenej internou smernicou Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2 , čo sumárne činí 63,00 € €. Uvedenú sumu je 
kupujúca povinná zaplatiť pri podpise Kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúca znáša náklady za 
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 74/10-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za prebytočný majetok Obce Rykynčice pozemok – 
KÚ Dolné Rykynčice, parcela KN-C  parc. č. 422/2, ostatné plochy, v rozlohe 30 m2, ktorá bola 
vyčlenená z parcely KN-E č. 423/1, LV 434, patriacej obci Rykynčice. 
 
 



Uznesenie č. 75/10-2020 
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. 422/2, ostatné plochy, o rozlohe 30 m2 , ktorá bola vyčlenená 
z parcely KN-E č. 423/1, LV 434, patriacej obci Rykynčice v prospech Dominiky Mihalovicovej, trvale 
bytom Dolné Rykynčice 7, 96255 Rykynčice,  v cene stanovenej internou smernicou Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2, čo činí sumárne 63,00 €. Uvedenú sumu je 
kupujúca povinná zaplatiť pri podpise Kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúca znáša náklady za 
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností. 
 Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti rodinného domu kupujúcej a táto 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 kupujúcej. 
 
 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 20.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Miroslav Melišek   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


