
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 11.12.2020 

o 17:00hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Návrh VZN 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 
4. Návrh rozpočtu na rok 2021 
5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  
6. Úprava rozpočtu 2020 
7. Inventarizácia 
8. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
10. Žiadosť o prenájom priestorov 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a prítomných privítala starostka obce. 

Skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a   zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné. 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia, ktorý oproti programu v pozvánke na 
zasadnutie OZ doplnila o Žiadosť Tomáša Šárika o odkúpenie pozemku a Žiadosť UPS o prenájom 
priestorov. O programe aj s doplnením dala hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 76/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Miroslav Melišek. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 77/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Miroslav Melišek. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Stanislav Šárik a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 78/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Stanislava Šárika 
a Kamila Lukáča. 
 
 
 



K bodu 3: 
Starostka obce predložila poslancom návrhy všeobecne záväzných nariadení číslo 3/2020, 4/2020, 
5/2020, 6/2020. Tieto boli poslancom doručené vopred a boli tiež v zákonom stanovenej lehote 
zverejnené na webovej stránke obce a oznamovacej tabuli obce. Pripomienky k uvedeným VZN 
neboli vznesené. 
Starostk:a dala o prijatí VZN hlasovať jednotlivo. 
 
a) VZN č. 3/2020 Daň za užívanie verejného priestranstva 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 79/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice č. 
3/2020 O miestnych daniach – Daň za užívanie verejného priestranstva.  
 
b) VZN č. 4/2020 Daň za psa 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 80/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice č. 
4/2020 O miestnych daniach – Daň za psa. 
 
c) VZN č. 5/2020  O dani z nehnuteľností 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 81/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice č. 
5/2020 O dani z nehnuteľností.  
  
d) VZN č. 6/2020 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 82/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice č. 
6/2020 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
K bodu 4: 
Starostka obce predložila návrh na rozpočet obce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. Návrh rozpočtu 
obdržali poslanci vopred a bol aj v zákonom stanovenej lehote verejne prístupný. Rozpočet nie je 
tvorený ako programový. Rozpočet na roky 2022 a 2023 má informatívny charakter. Pri tvorbe 
rozpočtu sa vychádzalo z ustanovení zákonov týkajúcich sa tvorby rozpočtu, z VZN obce  
a skutočnosti roku 2020. K rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.   
 
K bodu 5:  
V mene hlavnej  kontrolórky obce Mgr. Diany Rétsánovej starostka predniesla Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 
2021, v ktorom posúdila jeho tvorbu a v  závere odporučila poslancom jeho schválenie v znení ako 
bol navrhnutý. 
 
Uznesenie č. 83/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2021  a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2023. 
 



 
Starostka následne  dala o rozpočte hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 84/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry. 

Uznesenie č. 85/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje rozpočet obce na rok 2021.  
 
Uznesenie č. 86/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie viacročný informatívny rozpočet na roky 
2022 a 2023. 
 
K bodu 6: 
Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004 
na zmenu rozpočtu roku 2020  v časti príjmy aj výdaje podľa priloženej prílohy a dala o návrhu 
hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 87/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2020 podľa predloženého 
návrhu v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004. 
 
K bodu 7:  
Starostka obce oboznámila poslancov s vydaným Príkazom na vykonanie riadnej inventarizácie stavu 
majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov a inventarizácie pokladne v zmysle zákona NR SR č. 
431/2002 Z.z. O účtovníctve a o zložení inventarizačných komisií.  
 
Uznesenie č. 88/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie vydanie Príkazného listu starostky obce na 
vykonanie inventarizácie. 
 
K bodu 8: 
V mene hlavnej kontrolórky obce starostka predniesla Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 89/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
 
K bodu 9: 
Tomáš Šárik, Javornícka 15, 974 11 Banská Bystrica žiada OZ o odkúpenie pozemku o výmere cca 300 
m2  pod budovou (štadla) a blízkeho okolia budovy. Budova je vo vlastníctve jeho rodinných 
príslušníkov a vlastníkom pozemku je Obec Rykynčice. 
Poslanci prerokovali predmetnú žiadosť a uzniesli sa na tom, že súhlasia s odpredajom pozemku no  
výlučne pod stavbou. V tom zmysle si žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a po 
jeho predložení bude obec v procese predaja pokračovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
 
 



Uznesenie č. 90/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje predbežne predaj pozemku pod budovou Tomášovi 
Šárikovi. 
 
K bodu 10: 
Urbárske pozemkové spoločenstvo Dolné Rykynčice žiada OZ o poskytnutie miestnosti na prenájom, 
ktorá by im slúžila ako kancelária.  
OZ doporučilo ako najvhodnejší priestor sklad v kultúrnom dome (v časti bývalej MŠ).Tento priestor 
obec dlhodobejšie nevyužíva a je prebytočný. Cena za prenájom je stanovená v Zásadách 
hospodárenia s majetkom obce 1,- €/m2/mesiac. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 91/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje prenájom priestoru pre Urbárske pozemkové 
spoločenstvo Dolné Rykynčice. 
 
K bodu 11: 
a) Kontrola plnenie uznesenia – prijaté uznesenia sú splnené, prípadne v termíne plnenia. 
 
Uznesenie č. 92/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie prijatých uznesení. 
 
b) Plán zasadnutí OZ na rok 2021 – 22.02.2021 (pondelok), 31.05.2021 (pondelok), 27.09.2021 
(pondelok), 10.12.2021 (piatok). V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo tieto termíny. 
Za: 5 Proti: 0 
  
Uznesenie č. 93/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2021. 
 
K bodu 12: 
starostka obce – z dôvodu súčasnej pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 a s tým spojenými 
opatreniami vlády, obecný úrad tento rok silvestrovskú zábavu neusporiada 

- stav projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 
- činnosť OcÚ 

 
K bodu 13: 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť, poslancom aj za celoročnú 
prácu, popriala všetkým všetko dobré do nového roka a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
V Rykynčiciach 12.12..2020 
 
Overovatelia zápisnice: Stanislav Šárik   ...........................          Kamil Lukáč   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


