
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  3.6.2021  

o 17:00 hod. v budove OcÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3. Záverečný účet za rok 2020, Výročná správa, Správa audítora 
4. Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 
6. Záznam komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce 

Rykynčice 
7. Žiadosť o výmenu pozemkov – M. Takács 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Slávik – doplnené 
9. Čerpanie RF - doplnené 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. 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. Program zasadnutia, ktorý obdržali 
poslanci vopred, bol doplnený o dva body – 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku P. Slávik, 9. Čerpanie RF. 
Starostka dala o programe hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 21/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
K bodu 2:  Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí  Anna Jankovičová a Kamil Lukáč. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 22/06-2021 
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. 23/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Stanislava Šárika a Petra 
Jankoviča. 



 
K bodu 3:  
Starostka obce predniesla Návrh záverečného účtu Obce Rykynčice za rok 2020, ktorý bol v zmysle § 
9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení verejne prístupný v stanovenej lehote.  
K uvedenému dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky. Záverečný účet obce bol vypracovaný 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. Hospodársky výsledok obce za rok 2020 je prebytok vo výške 1268,41 €. Prebytok je 
v návrhu doporučený v celej výške na tvorbu rezervného fondu. V závere Návrhu záverečného účtu 
obce Rykynčice za rok 2020 je návrh na prijatie uznesenia v znení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet obce Rykynčice a celoročné hospodárenie bez výhrad“. 
 
Starostka obce predložila OZ Výročnú správu a správu audítora. 
Predložená Individuálna výročná správa Obce Rykynčice za rok 2020 poskytuje pravdivý a nestranný 
pohľad na dosiahnuté výsledky obce v roku 2020. Súčasťou VS je Správa audítora k individuálnej 
účtovnej závierke a Individuálna účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky). 
V správe nezávislého audítora, Ing. Anna Hašková, č. lic. 403, uvádza, že priložená účtovná závierka 
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Rykynčice k 31. decembru 2020 a výsledku 
jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. V závere správy konštatuje, že obec Rykynčice konala v súlade 
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Uznesenie č. 24/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu audítora z auditu účtovnej závierky  

za rok 2020. 
 
Uznesenie č. 25/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce 
Rykynčice za rok 2020. 
 
K bodu 4: 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Diana Rétsánová vypracovala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2020. HK v stanovisku konštatuje, že návrh ZÚ bol 
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, zohľadňuje aj 
ustanovenia zák. č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ostatné súvisiace 
právne normy, riadna účtovná závierka k 31.12.2020 a hospodárenie obce Rykynčice za rok 2020 bolo 
v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy overené audítorom. V závere stanoviska uvádza: V súlade s § 16 ods. 10 Zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu obce Rykynčice 
uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2020“ výrokom „súhlas 
s celoročným hospodárením bez výhrad“. 
 
Uznesenie č. 26/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2020. 
 
Následne dala starostka obce hlasovať o návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020  a celoročnom 
hospodárení „bez výhrad“. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 27/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Záverečný účet obce Rykynčice za rok 2020 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 



Uznesenie č. 28/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 1 268,41 €.  
 
K bodu 5: 
Hlavná kontrolórka  obce predložila OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 29/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 
 
K bodu 6: 
V súlade so zákonom č. 357/2004 O ochrane verejného záujmu zasadala dňa 12.5.2021 Komisia na 
ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice a predložila OZ záznam 
z rokovania. Konštatuje v ňom, že majetkové priznania povinných osôb boli doručené v zákonom 
stanovenom termíne a členovia ich preskúmali. 
 
Uznesenie č. 30/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie výsledok rokovania komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice zo dňa 12.5.2021. 
 
K bodu 7: 
Miroslav Takács žiada obecné zastupiteľstvo o výmenu pozemkov v KÚ Horné Rykynčice. Obci by 
poskytol svoje pozemky, na časti ktorých je poľná cesta využívaná občanmi a poľnohospodárskou 
technikou a na výmenu by jemu obec poskytla pozemky pri a pod jeho nehnuteľnosťami. Všetky 
náklady na geodetické zameranie a geometrický plán by znášal on ako žiadateľ. 
OZ prejednalo uvedenú žiadosť a s výmenou súhlasí. Po predložení geometrického plánu bude 
v danej veci pokračovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 31/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  predbežne výmenu pozemkov v KÚ Horné 
Rykynčice. 
 
K bodu 8: 
Peter Slávik žiada obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku  v KÚ Dolné Rykynčice KN-C p.č. 
182/3, záhrada, o výmere 142 m2,  ktorý je vo vlastníctve obce LV č. 1. Pozemok sa nachádza 
v susedstve s jeho nehnuteľnosťou a chce ho využívať ako záhradu. 
Poslanci prehodnotili túto žiadosť a skonštatovali, že uvedený pozemok – záhradu obec nikdy 
nevyužívala a ani v budúcnosti nemá ten zámer, aj vzhľadom k jeho polohe. Dospeli k záveru, že  pre 
obec je pozemok prebytočným majetkom a bude vhodným riešením jeho odpredaj. Na základe 
charakteru pozemku a dôvodu žiadosti o jeho odkúpenie, navrhli odpredaj pozemku spôsobom 
„predaj z dôvodu osobitného zreteľa“. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 32/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za prebytočný majetok Obce Rykynčice pozemok – 
parcela registra C, č. p. 182/3,  vedený na LV č. 1, druh pozemku záhrada, o výmere 142 m2 

v katastrálnom území Dolné Rykynčice. 
 
 
 



Uznesenie č. 33/06-2021 
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. 182/3, druh pozemku záhrada, o výmere 142 m2,  vedený na LV č. 1 
v prospech Petra Slávika, Rykynčice 136,  v cene stanovenej internou smernicou Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Rykynčice 2,10 € za 1m2, čo činí sumárne 298,2 €. 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. Pozemok je v susedstve so žiadateľovou nehnuteľnosťou, ktorý ho chce využívať 
ako záhradu. 
 
K bodu 9: 
Starostka obce navrhla čerpanie rezervného fondu vo výške 1 300 € na opravu strechy na budove 
obecného úradu. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 34/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje čerpanie rezervného fondu na opravu strechy na 
budove obecného úradu vo výške 1 300 €. 
 
K bodu 10: 
a) Kontrola plnenia uznesení – všetky uznesenia sú splnené 
 
Uznesenie č. 35/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  plnenie uznesení. 
 
K bodu 11: 
príspevok od občanov – požadujú nejakým spôsobom zamedziť rušenie pokoja počas nedieľ 
a sviatkov (kosenie, pílenie dreva,...) 
Starostka obce informovala, že niektoré obce majú tieto situácie riešené formou VZN. Poslanci sa 
uzniesli na tom, aby takéto VZN bolo prijaté aj v našej obci. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 36/06-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce pripraviť VZN na zamedzenie 
rušenia pokoja prílišným hlukom počas nedieľ a sviatkov. 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
V Rykynčiciach 4.6.2021 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Stanislav Šárik   ............................. 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


