
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 8.3.2021 o 17:00hod. 

v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Monitorovacia správa PHSR 
4. Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2020  
5. Hospodárenie za rok 2020 
6. Inventarizácia k 31.12.2020 
7. Odpadové hospodárstvo 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. 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 a dala o ňom hlasovať.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 1/03-2021 
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. 2/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení Anna Jankovičová 
a Kamil Lukáč. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Stanislav Šárik a Peter Jankovič. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 3/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Stanislava Šárika a Petra 
Jankoviča. 
 
K bodu 3: 
Starostka obce predložila poslancom monitorovaciu správu o plnení PHSR obce Rykynčice za rok 
2020.  
 



Uznesenie č. 4/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení PHSR obce 
Rykynčice za rok 2020.  
 
K bodu 4: 
V mene hlavnej kontrolórky obce starostka predniesla Správu hlavného kontrolóra obce Rykynčice 
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020, záver ktorej znie „vykonanými kontrolami neboli zistené 
žiadne zásadné pochybenia, či nedostatky. 
 
Uznesenie č. 5/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra obce 
Rykynčice o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020. 
 
K bodu 5: 
Starostka obce predniesla poslancom informatívne výsledky hospodárenia obce za rok 2020 po 
jednotlivých oblastiach. Celkove obec hospodárila so ziskom. Financovanie kapitálových  výdavkov 
obec zabezpečila čiastočne z vlastných zdrojov ale aj čerpaním úveru. Bežné výdavky boli tiež 
hradené aj z  rezervného fondu, čo bolo v tomto prípade v súlade so zákonom (prijaté opatrenia 
v súvislosti s COVID-19). 
 
Uznesenie č. 6/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie   informáciu o stave hospodárenia obce za 
rok 2020. 
 
K bodu 6:  
Starostka obce informovala o výsledkoch inventarizácie, ktorá bola vykonaná k 31.12.2020 v zmysle 
vydaného Príkazného listu starostky. 
 
Uznesenie č. 7/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie výsledky inventarizácie k 31.12.2020. 
 
K bodu 7: 
Starostka obce informovala poslancov o stave nakladania s odpadmi v roku 2020, o príjmoch za KO 
a výdavkoch na likvidáciu odpadu, o množstve vyseparovaného odpadu, o zmenách v nakladaní s BIO 
odpadom a kompostovaním. 
Vzhľadom na celkové množstvo odpadu tvoril v roku 2020 vytriedený odpad 38,94 %. Na základe 
tohto bude obec v roku 2021 platiť poplatok za uloženie KO. 
Na zníženie nákladov za odvoz KO starostka obce navrhla vývoz KO z obce v intervale 1x mesačne, čo 
pri dôslednom separovaní bude určite postačovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 8/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  vývoz komunálneho odpadu z obce v intervale 
jedenkrát v mesiaci počnúc II. Q 2021. 
 
Uznesenie č. 9/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie percentuálny podiel vyseparovaného 
odpadu v obci za rok 2020 38,94 %. 
 
 
 
 



K bodu 8: 
a) Alfonz Šárik, Dolné Rykynčice 48,  žiada Obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku v KÚ Dolné 
Rykynčice, č. p. registra C 341. Žiadosť odôvodňuje tým, že pozemok je pod budovou (hospodárska 
budova), ktorej je vlastníkom a chce si takto vysporiadať majetkové vzťahy.   
Poslanci súhlasia s odpredajom pozemku, nakoľko keďže je tento pod žiadateľovou budovou, obec 
s ním nemôže nijako nakladať a využívať ho.  
Vzhľadom na charakter pozemku a dôvodu žiadosti o jeho odkúpenie, navrhli odpredaj pozemku 
spôsobom „predaj z dôvodu osobitného zreteľa“. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 10/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za prebytočný majetok Obce Rykynčice pozemok – 
parcela registra C, č. p. 341, o výmere 122 m2 , vyčlenenej z parcely KN-E 3948 94 m2 TTP , KN-E 3951 
26 m2  záhrada, KN-E 5621/1  2 m2  ost. pl., v katastrálnom území Dolné Rykynčice,  vlastníkom 
ktorých je Obec Rykynčice LV 434.    
 
Uznesenie č. 11/03-2021 
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 registra C, č. p. 341, o výmere 122 m2 , vyčlenenej z parcely KN-E 3948 94 m2 TTP , 
KN-E 3951 26  m2  záhrady, KN-E 5621/1  2 m2   ost. pl., vedených na LV 434, vlastníkom ktorých je 
Obec Rykynčice v prospech Alfonza Šárika, Dolné Rykynčice 48, v cene stanovenej internou 
smernicou Zásady hospodárenia s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2, čo činí sumárne 256,20 €. 
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 obec nevyužíva a ani nemá pre 
obec využiteľnosť, keďže sa nachádza pod nehnuteľnosťou patriacou žiadateľovi. 
 
b) Vinojek –Jaroslav Knápek, Školská 36, 960 01 Zvolen (SHR hospodáriaci na pozemkoch – vinice 
v obci Rykynčice),  žiada Obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemkov v KÚ Dolné Rykynčice parcela 
KN-E č. 4817 o výmere 22816 m2 DP orná pôda, parcela KN-E č. 4818 o výmere 1893 m2 DP TTP, 
parcela KN-E č. 5195 o výmere 140 m2 DP TTP, parcela KN-E č. 5479 o výmere 670 m2 DP TTP, parcela 
KN-E č. 5614 o výmere 5974 m2 DP ost. pl., parcela KN-E č. 5604/2 o výmere 2000 m2 DP ost. pl., 
vlastníkom ktorých je Obec Rykynčice, vedených na  LV č. 434. Uvedené pozemky má v súčasnosti 
v prenájme a pestuje na nich vinič. 
Poslanci prehodnotili túto žiadosť a skonštatovali, že uvedené pozemky obec neodpredá a ponechá 
ich naďalej v prenájme.  
Za: 0                                                                       Proti: 4                                                    Zdržal sa: 1 
 
Uznesenie č. 12/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  neschvaľuje  žiadosť Jaroslava Knápeka o odkúpenie 
pozemkov. 
 
K bodu 9:  
a) Kontrola plnenia uznesení 
Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie plnenie uznesení. 
 
 



b) Žiadosť o upozornenie vlastníka nehnuteľnosti 
Pán Laško upozorňuje listom na poškodenú nehnuteľnosť (komín a strešnú krytinu) vlastníka p. 
Krošláka, ktorá je v jeho susedstve a môže dôjsť k poškodeniu jeho majetku a ohrozeniu zdravia osôb 
a vyzýva Obec ako príslušný stavebný úrad, aby podnikla kroky smerom k vlastníkovi nehnuteľnosti 
na uskutočnenie nevyhnutných úprav na stavbe komína a strechy. 
Poslanci prejednali predmetnú žiadosť a doporučujú starostke obce vyzvať p. Krošláka k odstráneniu 
závad. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 14/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice doporučuje starostke obce písomne vyzvať p. Krošláka 
k odstráneniu závad ohrozujúcich susednú nehnuteľnosť. 
 
c) Žiadosť o upozornenie majiteľa psa 
Obecnému zastupiteľstvu bol adresovaný anonymný list, v ktorom občania žiadajú vyzvať p. 
Kačmarského ako majiteľa psa ohrozujúceho občanov, aby lepšie zabezpečil svoju nehnuteľnosť 
a predišiel tak prípadnému nešťastiu. 
Poslanci doporučujú starostke obce osobne resp. písomne vyzvať p. Kačmarského k náprave. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 15/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice doporučuje starostke obce vyzvať p. Kačmarského k lepšiemu 
zabezpečeniu svojej nehnuteľnosti, aby nedošlo k ohrozeniu občanov jeho psom. 
 
d) Rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu 
Strecha na budove obecného úradu je pôvodná a už je v havarijnom stave a na viacerých miestach už 
pri daždi zateká a budova sa tým znehodnocuje, preto je nutné vymeniť krytinu. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 16/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  rekonštrukciu strechy na budove obecného úradu. 
 
e) Verejné osvetlenie 
Pôvodne malo obecné zastupiteľstvo zámer rekonštruovať verejné osvetlenie a vymeniť všetky 
súčasné svietidlá za úsporné, no vzhľadom na finančnú situáciu obce od toho upustilo, nakoľko sú iné 
priority.  Na zníženie nákladov na elektrickú energiu verejného osvetlenia bolo už viackrát navrhnuté, 
aby svietila každá druhá lampa, na viacerých úsekoch v obci tomu už tak aj je. Bolo by však vhodné, 
aby za účelom zníženia nákladov, verejné osvetlenie svietilo len do 22:00 hod. (nie sme stredisková 
obec, obcou neprechádza významná štátna cesta a vzhľadom na charakter obce nie je v nej v nočných 
hodinách veľký pohyb občanov).  
Za: 4 Proti: 1 
 
Uznesenie č. 17/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  svietenie verejného osvetlenia do 22:00 hod. a aby 
bola funkčná len každá druhá lampa, počnúc dňom 12.3.2021. 
 
f) Komunitné centrum – reklamácia stavebných prác 
V mesiaci február 2020 obec prevzala od zhotoviteľa ECOWOOD hotovú stavbu „Rekonštrukcia 
nevyužívanej budovy v obci Rykynčice“. Po roku sú na budove v niektorých miestach  prasknuté 
podhľady, je preto potrebné vzniesť reklamáciu. V zmysle Zmluvy o dielo je záruka na vykonané 
stavebné práce 5 rokov od odovzdania diela.  
Za: 5 Proti: 0 



 
Uznesenie č. 18/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  uplatnenie si reklamácie na stavebné práce na 
budove Komunitného centra. 
 
Uznesenie č. 19/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce vyzvať zhotoviteľa stavby fi. ECO 
WOOD Závadka nad Hronom „Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice“ na odstránenie 
vzniknutých závad. 
 
K bodu 10: 
p. Šovčík – doručil v mene viacerých občanov písomný príspevok, ktorý obsahuje niekoľko 
požiadaviek.  
1.  Kováčňa (za rod. domom Jána Molnára)– celé príslušenstvo budovy odstrániť, pretože je už 
nepoužiteľná 
 Stanovisko OZ – budova a pozemok pod budovou už roky nepatrí obci, je síce schátralá, no svojou 
polohou neohrozuje bezpečnosť občanov 
2. Dom súp. č. 65 – „kultúrna pamiatka“ – odstrániť ako celok 
 Stanovisko OZ – nehnuteľnosť nepatrí obci, neohrozuje zatiaľ bezpečnosť občanov ani susednú    
nehnuteľnosť 
3. Cestu od obchodu po rodinný dom súp. č. 147 spojazdniť aby tam neboli výmoly 
 Stanovislo OZ – cesta bude v letnom období vysprávkovaná 
4. Zbernú jamu za kostolom vyviezť, aby bolo kde vyvážať smeti 
 Stanovisko OZ – na uvedenom mieste je už dva roky zákaz vyvážať bioodpad. Kompostové jamy na  
trávu a konáre boli vytvorené v areáli bývalého PD. 
5. Na riadku pri rod. dome súp. č. 76 odstrániť krík, ktorý bráni vo výhľade na hlavnú cestu z pravej 
strany 
 Stanovisko OZ – v prípade, že je krík na obecnom pozemku, odstránia ho pracovníci MOS, v opačnom 
prípade bude vyzvaný vlastník na jeho odstránenie 
6. Prehĺbiť jarok pri pažiti tak, aby voda odtekala do potoka 
  Stanovisko OZ – obecný úrad zabezpečí prehĺbenie jarku, keďže pozemok je vo vlastníctve obce 
 
Obecné zastupiteľstvo prejednalo všetky požiadavky a doporučuje starostke obce, aby písomne 
oboznámila p. Šovčíka s prijatým stanoviskom OZ. 
 
Uznesenie č. 20/03-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce písomne p. Šovčíkovi oznámiť 
prijaté stanoviská k jednotlivým požiadavkám. 
 
Starostka po vyčerpaní programu zasadnutie OZ ukončila. 
 
V Rykynčiciach 9.3..2021 
 
Overovatelia zápisnice: Stanislav Šárik   ...........................          Peter Jankovič   ............................. 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                                                                                                                                      starostka obce 


