
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 21.12.2020 

o 14:00hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Výzva OÚ – katastrálny odbor Krupina 
4. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce mimoriadne z dôvodu výzvy 

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

uznášaniaschopné. 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia a dala o ňom hlasovať.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 94/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Stanislav Šárik. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 95/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Stanislav Šárik. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 96/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka 
a Kamila Lukáča. 
 
K bodu 3: 
Starostka obce predložila poslancom Rozhodnutie Okresného úradu – katastrálny odbor Krupina, 
v ktorom pozastavuje prevod vlastníckeho práva k pozemku, ktorý Obec Rykynčice odpredala Jánovi 
Benedekovi, J. Kráľa 44/19, Šahy.  
Pre Obec z rozhodnutia vyplýva: „ Nakoľko v zmluve sa zriaďuje vecné bremeno, je potrebné určitým 
a jasným spôsobom v zmluve, v návrhu na vklad a v uznesení obecného zastupiteľstva uviesť 
oprávneného z vecného bremena – Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok 
Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (pojem peší je neurčitý 
a nezrozumiteľný a nakoľko sa zriaďuje ako vyplýva zo zmluvy vecné bremeno „in rem“ je potrebné 
doplniť do zmluvy, návrhu na vklad a v uznesení aj číslo parcely EKN 422/1 a oprávneným z vecného 
bremena bude vlastník nehnuteľností, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené.“ 
 



Po prerokovaní Rozhodnutia starostka dala hlasovať o zriadení vecného bremena v prospech Obce 
Rykynčice. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 97/12-2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúce 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku parc. č. KNC 397/7 ostatná plocha, KÚ Dolné Rykynčice, 
vo vlastníctve Ján Benedek, J. Kráľa 44/19, Šahy, strpieť na predmetnom pozemku prechod peších 
chodcov na dobu neurčitú, v prospech Obce Rykynčice, IČO: 00320196, 962 55 Rykynčice 60, ako 
vlastníkom parcely KNE parc. č. 422/1, z ktorej bola vyčlenená parcela KNC 397/7 a jej odpredaj bol 
menovanému schválený uznesením OZ Rykynčice uznesením č. 58/09-2020 dňa 2.9.2020. 
 
Starostka po vyčerpaní programu zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 
V Rykynčiciach 21.12..2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Melišek   ...........................          Kamil Lukáč   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


