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1. Úvodné slovo starostky obce 

      

     Predložená Individuálna výročná správa Obce Rykynčice za rok 2020 poskytuje pravdivý 

a nestranný pohľad na dosiahnuté výsledky obce. Táto výročná správa obsahuje základné 

informácie týkajúce sa organizačnej štruktúry obce, vyjadruje prioritné poslanie, vízie a ciele, 

ktoré by sme chceli dosiahnuť. Okrem základnej charakteristiky obce a prehľadu o 

prenesených a originálnych kompetenciách obce vyjadruje výročná správa aj celistvý obraz o 

vývoji obce po stránke rozpočtovníctva a účtovníctva.   

     Rok 2020 bol z pohľadu celospoločenského a teda aj z pohľadu obce iný ako sme si pôvodne 

predstavovali a to z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19. Obec to zasiahlo z finančného 

hľadiska výpadkom podielových daní, teda znížením príjmu finančných prostriedkov od štátu, 

ale tiež opatreniami prijatými vládou SR a to hlavne zákazom zhromažďovania sa, čím bolo 

znemožnené usporadúvať kultúrne a spoločenské akcie v obci a nemohli sme organizovať rôzne 

brigády na zveľadenie obce v takej miere ako po iné roky. Napriek tomu sa nám niekoľko 

zámerov podarilo zrealizovať, z ktorých niektoré boli vykonané dodávateľsky, formou brigády, 

aktívnym prístupom spoločenských organizácií v obci a našich občanov.  

     Najväčšou investičnou akciou bolo dokončenie rekonštrukcie nevyužívanej obecnej budovy 

bývalého školského bytu, z ktorej sme vytvorili centrum komunitného stretávania sa pre našich 

občanov. Budova bola skolaudovaná v máji 2020. Preinvestovaných bolo 170 tis. €, z toho 

147 tis. €  formou dotácie zo ŠR a zdrojov EÚ.  

     Z dotácie od BBSK v sume 800 € sme zakúpili stoly do kultúrneho domu v dolnej časti obce 

v celkovej hodnote 1700 €. 

     V mesiaci  máj 2020 sme podali žiadosť na PPA cez MAS o poskytnutie dotácie na 

rekonštrukciu miestnej komunikácie v dolnej časti obce, no do konca roka sme nedostali žiadne 

vyjadrenie. 
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     V roku 2020 sme pôvodne mali zámer zmodernizovať verejné osvetlenie, no z dôvodu 

nepriaznivej finančnej situácie sme od tohto zámeru upustili. 

     Z menších no nemenej dôležitých aktivít stojí za zmienku úprava okolia komunitného centra, 

vyčistenie miestneho potoka Srava, vytvorenie oddychovej zóny v hornej časti obce,  oprava 

oplotenia cintorínov, niekoľko spoločných brigád zameraných hlavne na úpravu verejných 

priestranstiev, skvalitnenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva a zásobovania pitnou 

vodou z obecného vodovodu. 

     Opomenúť nemôžem ani skutočnosť, že v mesiaci jún sme sa museli vysporiadať 

s následkami prívalového dažďa v dolnej časti obce, kde boli vodou zaliate viaceré ulice v obci, 

dvory rodinných domov a zaplavená kotolňa v novozrekonštruovanom komunitnom centre. 

O niekoľko dní neskôr v hornej časti obce bola zaplavená veľká časť verejného priestranstva 

v okolí obecného úradu. 

     Ohodnotiť odvedenú prácu prináleží predovšetkým občanom a hlavným meradlom je ich 

spokojnosť.  

     Mojím cieľom je robiť svoju prácu tak, aby sa tu našim občanom žilo neustále lepšie 

a rodáci a návštevníci obce nech sa sem radi vracajú. 

     Ďakujem všetkým tým, ktorí sa pričinili o zveľadenie, rozvoj a pozitívny obraz našej obce. 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
                                                                                                                  Eva Nemčovská 

                                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 



                                                                     6 

2. Identifikačné údaje obce 

Názov:  Obec Rykynčice 

Sídlo:  Horné Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice 

IČO:  00320196 

Štatutárny orgán obce:  Eva Nemčovská, starostka obce 

Telefón:  045/5593115 

E-mail:  obecrykyncice@gmail.com 

Webová stránka:  www.rykyncice.sk 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Starosta obce:  Eva Nemčovská 

Zástupca starostu obce:  Miroslav Melišek 

Hlavný kontrolór obce:  Mgr. Diana Rétsánová 

Obecné zastupiteľstvo:  Daniel Fraňo (do 6.10.2020) 

 Stanislav Šárik (od 19.10.2020) 

                                       Peter Jankovič 

                                     Anna Jankovičová 

                                       Kamil Lukáč 

                                       Miroslav Melišek 

Komisie:  Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Obecný úrad v Rykynčiciach 

 

Sídlo:                                                      962 55  Rykynčice, Horné Rykynčice   č. 60 

IČO:                                                      00 320 196           

DIČ:                                                                 2021152584 

tel.:                                                      045/55 93 115     

e-mail:                                                                 obecrykyncice@gmail.com 

web:                                                                    www.rykyncice.sk 

 

Zamestnanci obce:                                             Eva Majerová, referentka 

                                                                           Mgr. Diana Rétsánová, hlavná kontrolórka 
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Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, vodnej správy, ochrany prírody 

a krajiny, originálnych právomocí samosprávy na úseku  opatrovateľskej služby a sociálnej 

starostlivosti zabezpečuje pre obec Spoločný obecný úrad so sídlom Mesto Krupina. 

Kontakt: 5519347 

 

Obchodné a výrobné prevádzky v obci 

Potraviny Coop Jednota 

Potraviny Mix Mária Vatrová 

Pohostinstvo Miroslav Melišek 

Korvinum Ing. Ladislav Korcsog Csc. 

Vinojek Jaroslav Knápek 

FVE Senec, fotovoltaická elektráreň 

Stolárstvo Miroslav Melišek 

Dobrovoľné a záujmové organizácie v obci 

DHZO Rykynčice 

JEDNOTA spotrebné družstvo 

Poľovnícke združenie 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dolné Rykynčice 

Pozemkové spoločenstvo urbár Horné Rykynčice 

 

4. Poslanie, vízie, ciele  

Poslanie obce 

Obec sa ako samostatný samosprávny celok riadi zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, 

v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky. 

Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky 

záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa 

zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 

Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s 

hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do 

užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych 

poplatkov. 
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(2) Základnou 
úlohou obce 
pri výkone 
samosprávy 
je tarostlivosť 
o všestranný 
rozvoj jej 
územia a o 
potreby jej 
obyvateľov. 

Vízie obce 

Využiť v čo najväčšej miere, cez pre obec vhodné projekty, poskytnutie dotácií zo štátneho 

rozpočtu a fondov EÚ, a tiež vlastné zdroje, na obnovu obecných budov, rekonštrukciu 

miestnych komunikácií, úpravu verejných priestranstiev, zlepšenie nakladania s komunálnym 

odpadom. 

 

Ciele obce 

Zvyšovať kvalitu života našich občanov. Vo väčšej miere ich zapájať do diania v obci, nabádať 

a motivovať ich k spolupráci pri udržiavaní zdravého a krajšieho životného prostredia, 

budovaní a skrášľovaní obce a šírení jej pozitívneho mena.  

 

5. Základná charakteristika obce  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

5.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce :   okres Krupina                                        

Susedné mestá a obce : Medovarce, Drieňovo, Plášťovce, Dvorníky                  

a Hontianske Tesáre 

Katastrálne územia:                                            Horné Rykynčice, Dolné Rykynčice 

Celková rozloha obce :                                      1918 ha                                

Nadmorská výška :                                            160 – 377 m n. m.  

 

5.2. Demografické údaje  

Počet obyvateľov :  270 

Národnostná štruktúra : slováci 

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúca tendencia 
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5.3. Symboly obce 

Pôvodne samostatné obce Dolné a Horné Rykynčice mali svoje osobitné obecné symboly. 

Pečatidlo: 

Dolné Rykynčice používali pečatidlo zo začiatku 18. stor. s náboženským motívom. Uprostred 

pečate mali Madonu s dieťaťom, obklopenú svätožiarou. Kruhopis bol na stuhe umiestnený 

v horných dvoch tretinách poľa s textom POS/SESSIO/: ALSO: RAKONCZA.  

Horné Rykynčice používali pečatidlo z konca 18. stor. Ústredným symbolom boli dva veľké 

strapce hrozna, ktoré sa vznášajú nad zvlnenou pôdou. Vľavo, z najvyššieho kopčeka vyrastá 

halúzka, na pravej strane medzi strapcami hrozna a pôdou je vodorovne postavené čerieslo. 

Pečatidlo má slovenský kruhopis: PEC/AT/HORNEY/!/ RIKUNCSIC. 

MV SR v roku 1994 na želanie obce podľa návrhu univerzitného profesora J. Nováka schválilo 

erb obce Rykynčíc, ktorý preberá zjednodušené historické znaky niekdajších dvoch obcí. 

Erb obce – erb obce Rykynčice tvorí modrý štít, v ktorom je strieborno odetá Madona 

s dieťaťom. Ich hlavy obkolesuje zlatá gloriola. V ľavom hornom rohu štítu je veľký strapec 

hrozna so strieborným viničným listom. 

Vlajka – vlajka Rykynčíc pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, 

modrej a bielej. Ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu 

vlajky. 

Pečať je  okrúhla, uprostred  s obecným symbolom a kruhopisom  OBEC  Rykynčice.  

 

5.4. História obce  

Rykynčice ležia na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny v doline potoka Krupinica. 

Najvyšší bod v chotári má 377 m n. m., stred obce len 160 m n. m. Obec vznikla v roku 1964 

zlúčením Dolných Rykynčíc a Horných Rykynčíc. 

 

 

Dolné Rykynčice 

Prvýkrát sa spomínajú v roku 1279 pod názvom Rakucha. V ďalších listinách nájdeme 

pomenovanie Rakanca, Rakoncha, Rakocza, Rachontha , Dolne Rikinčice (1773), maďarsky: 

Alsórakonca.  

Listina z r. 1281 nám udáva, že obec patrila zemanovi Rakonczayovi a v r. 1327 ju kúpil 

Mikuláš, Bagoňov syn z rodu Palásthyovcov. Neskorším vlastníkom bolo budínske prepošstvo 

(1478) a zemiansky rod Paškovcov (1498 ). Od 16. stor. bola majetkom panstva na Bzovíku. V 

r. 1715 je doložený mlyn, vinice a 81 poddanských domácností. Obyvateľstvo obce sa 

odpradávna zaoberalo poľnohospodárstvom. Zameriavali sa na pestovanie obilia, ovocinárstvo, 

vinohradníctvo, chov hospodárskych zvierat. 

 

Horné Rykynčice 

Po prvýkrát sa objavuje názov Felsewrakaucha v roku 1327 (Horné Rykynčice). Ďalšie 

pomenovanie Horných Rykynčíc je Felsewrakancha. Felserakoncza, Fesew Rakoncza,  Felso 

Rakoncza, Horne Rikinčice (1773), maďarsky: Felsorakonca. 
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Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1422, keď Štefan Palásthy dal do zálohu dve usadlosti 

Demetrovi Darášimu v Horných Rykynčiciach. Palásthyovci boli vlastníkmi do konca 18. 

storočia. Ďalšími vlastníkmi majetkov obce boli rody Koháryovcov a Coburgovcov.  

 

V obci sa nachádzajú dva kostoly. V hornej časti obce Evanjelický chrám Boží, ktorý sa začal 

stavať za pôsobenia Bohuslava Tablica v roku 1793, v dolnej časti obce katolícky kostol 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie z roku 1788. 

 

Neďaleko obce sa nachádza Arborétum Feľata  s množstvom cudzokrajných drevín. 

Projektantom a realizátorom arboréta bol lesník Ernest Koháry. Prvé exotické dreviny boli 

vysadené v roku 1957. Arborétum je zaradené medzi cenné kultúrne pamiatky prírodného 

charakteru. 

 

5.5. Pamiatky  

V obci sa nachádza Socha sv. Vendelína a Ľudový murovaný dom. 

 

5.6. Významné osobnosti obce 

 

Pavol Jánovský: (1742–1794), učiteľ, ľudovýchovný  pracovník. Je autorom satirických básní 

a návodov na opatrovanie včiel, napísal latinský spis Liber memorialis (uložené v Maďarskom 

národnom mmúzeu v Budapešti). 

Samuel Rafanides: ( 1772 – 1823 ), ev. kňaz 

Karol Rafanides: ( 1814 – 1886 ), hudobný skladateľ, autor melódií k vlasteneckým piesňam a 

niekoľkých kompozícií pre klavír ( Nitra milá Nitra,..) Zložil cirkevný chorál 

Add,uram,azigazságnsk (1861). Hudobnou tvorbou patril ku skladateľom ľudovovýchovného 

zamerania. Knižne vydal Lutherov životopis ( Život Dr. Martina Luthera ku potřebě 

evanjelického lidu, 1885) 

Jozef Matuška: (1795 – 1851 ), ev. kňaz, ovocinár. Napísal publikáciu o pestovaní ovocných 

stromov. Bol zvolený za prísediaceho do hontianskej stolice. 

Ján Krstiteľ Valuš: ( 1853 – 1877 ), ostrihomský seminarista, publicista, ľudový liečiteľ a 

buditeľ.Vydal niekoľko popularizačných brožúr s náboženským obsahom. Uverejnil sériu 

reportáži a zaujímavostí, väčšinou s mravoučnou, náboženskou alebo protialkoholickou 

pointou. 

Ján Alexander Rotarides: ( 1822 – 1900 ) učiteľ, básnik, učiteľ a revolucionár. Venoval sa 

zbieraniu ľudových piesní z krupinskej oblasti. 

Michal Semian: ( 1826 – 1893 ) ev. kňaz 

Karol Krupec: ( 1825 – 1861 ) ev. kňaz 

Štefan Krupec: ( 1858 – 1926 ) ev. kňaz, náboženský spisovateľ. Od roku 1895 pôsobil ako 

evanjelický farár v Dvornikoch, kde 3.júna 1926 zomrel. Bol autorom viacerých náboženských 

a cirkevno - historických prác. 

Ján Petrík : Bol richtárom v Horných Rykynčiciach v meruôsmych rokoch a prispievateľom 

do Slovenských národných novín 

Augustín Varga: ( 1913 – 1968 ) pedagóg. Bol autorom monografickej práce o všeobecných 

zásadách organizácie a riadenia školy. 

Doc., RNDr. Jozef Fraňo: ( 1916 – 1987 ) geograf, vysokoškolský učiteľ. Bol autorom 

učebníc pre základné a stredné školy, učebných textov pre vysoké školy z geografie, geológie, 
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didaktiky geológie a literatúry pre mládež. 

Bohuslav Tablic: ( 1769 – 1823 ) ev. kňaz, spisovateľ, básnik a prekladateľ, literárny historik 

Dr. Milan Odran ( nar. v Horných  Rykynčiciach 1937 - 2018)  slavista a orientalista, historik, 

prekladateľ, žurnalista a dramaturg. Absolvent sofijskej  univerzity, autor Učebných textov z 

jazyka bulharského, zostavovateľ Slovensko-bulharského  a bulharsko-slovenského 

turistického slovníka. V r. 2008 vydal básnickú zbierku pod názvom Piesne o láske. Prekladal 

starých perzských a tureckých autorov. Na orientálnu tematiku rozprávok napísal vyše desať 

rozhlasových hier pre deti a mládež. 

 

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

6.1. Výchova a vzdelávanie  

Obec má zriadené dva školské obvody. Podľa výberu rodičov  deti navštevujú základnú školu 

a materskú škôlku v Hontianskych Nemciach alebo v Plášťovciach.  

 

6.2. Zdravotníctvo 

V obci nie je vybudované zdravotné stredisko. Naši občania navštevovali prevažne ambulanciu 

všeobecného lekára a stomatologickú ambulanciu v Hontianskych Nemciach a Plášťovciach 

a detskú ambulanciu v Krupine. 

 

6.3. Sociálne zabezpečenie 

V obci sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb. Seniori, ktorí sú na takéto služby 

odkázaní, využívajú Domov sociálnych služieb v Teranoch alebo v Krupine. Starším a osamele 

žijúcim občanom sa vychádza v ústrety pri prácach ako je kosenie, príprava dreva na kúrenie 

a podobne prostredníctvom pracovníkov MOS. 

 

6.4. Kultúra 

Obecný úrad zabezpečil občanom spoločenské vyžitie usporiadaním Silvestrovskej zábavy 

s privítaním nového roka. Ďalšie kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré bežne obec v priebehu 

roka usporadúva, sa v tomto roku 2020 nekonali z dôvodu nariadenia vlády SR o zákaze 

zhromažďovania sa v súvislosti s pandémiou COVID-19.  

V roku 2020 obec zakúpila stoly do kultúrneho domu v dolnej časti obce a to aj za finančnej 

pomoci BBSK. Zámerom bolo skultúrnenie priestorov a zabezpečenie väčšieho komfortu, 

v minulom roku sme takto zakúpili stoličky. 

 

6.5. Hospodárstvo  

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :  

Potraviny Coop Jednota 

Potraviny Mix Mária Vatrová 

Pohostinstvo Miroslav Melišek 

Korvinum Ing. Ladislav Korcsog Csc. 

Vinojek Jaroslav Knápek 
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Stolárstvo Miroslav Melišek 

 

 

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. 

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami 

– úverom. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 97/12-

2019. 

 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena č. 1/2020 schválená dňa 17.2.2020 uznesením č. 06/02-2020 

- druhá zmena č. 2/2020  schválená dňa 8.6.2020 uznesením č. 33/06-2020 

- tretia zmena č. 3/2019 schválená dňa 11.12.2020 uznesením č. 87/12-2020  

 

 

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2020 

  

Schválený 

rozpočet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2020 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 94 060 301 602 302 850,49 100,41 

z toho :     

Bežné príjmy 86 060 98 479 100 607,52 102,16 

Kapitálové príjmy  148 036 148 036,36 100,00 

Finančné príjmy 8 000 55 087 54 207,61   98,40 

Výdavky celkom 94 060 301 602 301 582   99,99 

z toho :     

Bežné výdavky 86 060 101 879 101 860,21   99,98 

Kapitálové výdavky 8 000 51 910 51 909,11      99,99 

Finančné výdavky  147 813 147 812,76    99,99 
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2020 

 
 
Bežné  príjmy spolu 100 607,52 

Bežné výdavky spolu 101 860,21 

Bežný rozpočet /rozdiel príjmov a výdavkov/ -1 252,69 

Kapitálové  príjmy spolu 148 035,36 

Kapitálové  výdavky spolu 51 909,11 

Kapitálový rozpočet   /rozdiel príjmov a výdavkov/ 96 126,25 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 94 873,56 

Vylúčenie z prebytku   

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 94  873,56 

Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov                             54 207,61 

Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov 147 812,76 

Rozdiel finančných operácií -93 605,15 
PRÍJMY SPOLU   302 850,49 

VÝDAVKY SPOLU 301 582,08 

Hospodárenie obce  1 268,41 
Vylúčenie z prebytku  

Upravené hospodárenie obce 1 268,41 

 
 

7.3. Rozpočet na roky 2021 - 2023      

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Príjmy celkom 302 850,49 102 200 103 200 94 200 

z toho :     

Bežné príjmy 100 607,52 92 200 93 200 94 200 

Kapitálové príjmy 148 035,36    

Finančné príjmy 54 207,61 10 000 10 000  

 

 Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Rozpočet   

na rok 2021 

Rozpočet 

 na rok 2022 

Rozpočet 

 na rok 2023 

Výdavky celkom 301 582,08 102 200 103 200 94 200 

z toho :     

Bežné výdavky 101 860,21 92 200 93 200 94 200 
Kapitálové výdavky 51 909,11 10 000 10 000  
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Finančné výdavky 147 812,76    

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

8.1. Majetok  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Majetok spolu 831 785,74 861  260,84 

Neobežný majetok spolu 825 418,10 854 317,23 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 751 672,10 780 571,23 

Dlhodobý finančný majetok 73 746,00 73 746,00 

Obežný majetok spolu 6 159,35 6 725,45 

z toho :   

Zásoby 588,00 441,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2 532,83 4 425,80 

Finančné účty  3 038,52 1 858,65 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  208,29 218,16 

 

8.2. Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k  31.12.2020 

Vlastné imanie a záväzky spolu 831 785,74 861 260,84 

Vlastné imanie  428 192,55 477 461,91 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  1 748,39 1 748,39 

Fondy 0  

Výsledok hospodárenia  480 444,16 475 713,52 

Záväzky 129 831,57 32 970,55 

z toho :   

Rezervy  500,00 500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 
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Dlhodobé záväzky 512,55 536,27 

Krátkodobé záväzky 5 779,57 4  899,98 

Bankové úvery a výpomoci 123 039,45 27  034,30 

Časové rozlíšenie 219 761,62 350 828,38 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Prírastok  zhodnotenie majetku  - rekonštrukcia nevyužívanej obecnej budovy s číslom 

súpisným 121 v hodnote 169 458,56 €, prírastok drobného  hmotného majetku – 

zaradenie v hodnote 2448,19 €. 

- predaja/kúpy/zámeny dlhodobého majetku - v roku 2020 sa odpredal obecný pozemok 

 parcelné č. 422/1výmera 2144m2  v hodnote 140,98 € 

- prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov v roku 2020:   

- dlhodobý úver bol prijatý vo výške 7090,40 € na financovanie rekonštrukcie 

nevyužívanej budovy – komunitného centra 6 090,40 € a na  nákup stolov do 

kultúrneho domu vo výške 1000 €. 

- krátkodobý úver bol prijatý na predfinancovanie realizácie projektu z Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry vo výške 44 717,21€  na rekonštrukciu nevyužívanej 

budovy./komunitné centrum/. 

 Krátkodobý úver bol splatený v mesiaci jún z dotácie od PPA. 

- v roku 2020 sa tvorili opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 

50% . 

 

8.3. Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok 

 k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   517,62 4 026,01 

Pohľadávky po lehote splatnosti   2 015,21 799,59 

 

8.4. Záväzky 

Záväzky Zostatok  

k 31.12 2019 

Zostatok  

k 31.12 2020 

Záväzky do lehoty splatnosti            129 831,57 32 970,55 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
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- významný nárast/pokles pohľadávok nebol 

- významný pokles záväzkov v hodnote 103 095,55 € tvorí splatený krátkodobý bankový 

úver 

- významný nárast záväzkov  v hodnote 7090,40 € tvorí dlhodobý bankový úver 

 

9. Hospodársky výsledok  za 2020 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

k 31.12.2020 

Náklady 136 679,39 124 862,90 

50 – Spotrebované nákupy 19 238,19 18 876,20 

51 – Služby 18 728,19 22 812,56 

52 – Osobné náklady 53 303,42 54 912,64 

53 – Dane a  poplatky 440,90 892,28 

54 – Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

1 595,22 1 092,18 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

40 668,93 23 068,80 

56 – Finančné náklady 2 345,14 2 634,87 

57 – Mimoriadne náklady   

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 

359,40 573,37 

59 – Dane z príjmov 0 0 

Výnosy 139 912,28 120 132,26 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 842,52 683,99 

61 – Zmena stavu 

vnútroorganizačných služieb 

0 0 

62 – Aktivácia 0 0 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

79 349,37 79 888,53 

64 – Ostatné výnosy 13 849,78 10 971,59 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie časového rozlíšenia 

568,39 500,00 

66 – Finančné výnosy 0 0 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

45 302,22 24 913,99 
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alebo VÚC 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

   +3 232,89 -4 730,64    

 

Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -4730,64 € bol zúčtovaný na účet 428 - 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

10. Ostatné  dôležité informácie  

10.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MV SR    2 407,28 Činnosť matriky 

MV SR          21,20 Register adries 

MV SR  1 714,17 Voľby  

MV SR           89,10 Register obyvateľstva 

MV SR          79,99 Obhospodarovanie skladu CO 

MV SR  1 383,95 Požiarna ochrana 

MV SR 200,00 Testovanie COVID 19 

MV SR 1 472,00  Sčítanie obyvateľov, domov,   

 bytov          

VÚC 800,00  Kultúrny dom - stoly 

Poľnohospodárska platobná agentúra 147 812,76  Na rekonštrukciu nevyužívanej 

budovy – komunitného centra 

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- obec dostala z Ministerstva vnútra SR dotáciu na DHZO vo výške 1 383,95 €, ktorá jej 

prislúcha z dôvodu zaradenia DHZO do kategórie C 

- v roku 2020  obec dostala kapitálový transfér. Grand bol poskytnutý v zmysle zmluvy 

z prostriedkov ŠR 36 953,19€ , z prostriedkov EÚ 110 859,57 € z programu Program 

rozvoja vidieka SR 2014 -2020 na projekt s názvom „Rekonštrukcia nevyužívanej 

budovy v obci  Rykynčice“ 

 

10.2. Poskytnuté dotácie  

V roku 2020 obec neposkytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN. 

 

10.3. Významné investičné akcie v roku 2020 

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2020: 
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- dokončenie rekonštrukcie obecnej nevyužívanej budovy súpisné  číslo 121, ktorá slúži 

na komunitné stretávanie sa občanov 

 

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

-    rekonštrukcia miestnych komunikácií 

- oprava strechy na budove obecného úradu 

 

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

         Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného   

         obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.  

 

 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Už koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o novom koronavíruse COVID-

19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny 

vplyv nadobudol veľké rozmery. Obec tento vplyv zaznamenala hlavne prostredníctvom 

výpadku podielových daní. Nakoľko nepriaznivá situácia stále pokračuje aj začiatkom 

roka 2021, predpokladáme nepriaznivé účinky pandémie aj v tomto roku, no celkový 

dopad sa nedá predvídať. Obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu budú 

pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podniknú všetky možné kroky na 

zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na obec a jej občanov. 

         Podľa doterajšieho vývoja situácie v našej krajine predpokladáme zníženie podielových 

daní a teda menej financií pre obec zo strany štátu, čo značne ovplyvní zabezpečovanie 

niektorých plánovaných činností. V prípade že tomu tak bude, základné služby pre 

občanov zabezpečíme v plnej miere, no znížime výdaje na údržbu miestnych 

komunikácií, úpravu verejných priestranstiev, kultúrne služby.  

   

  Momentálne obec nevedie žiadny súdny spor. 

 

 

 

Vypracovala:    Eva Nemčovská                                                                              

 

 

 

 


