
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 6.12.2021 o 17:00 

hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Návrh rozpočtu na rok 2021 
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  
5. Úprava rozpočtu 2021 
6. Inventarizácia 
7. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

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

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia. Nakoľko neboli vznesené návrhy na jeho 
doplnenie, starostka dala o programe hlasovať.  
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 54/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 55/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka a Petra 
Jankoviča. 
 
K bodu 3: 
Starostka obce predložila návrh na rozpočet obce na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 
2022 až 2024. Návrh rozpočtu obdržali poslanci vopred a bol aj v zákonom stanovenej lehote verejne 
prístupný. Rozpočet nie je tvorený ako programový. Rozpočet na roky 2023 a 2024 má informatívny 
charakter. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z ustanovení zákonov týkajúcich sa tvorby rozpočtu, z VZN 
obce  a skutočnosti roku 2021. K rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce 
návrhy.   
 
K bodu 4:  
V mene hlavnej  kontrolórky obce Mgr. Diany Rétsánovej starostka predniesla Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 



2022, v ktorom posúdila jeho tvorbu a v  závere odporučila poslancom jeho schválenie v znení ako bol 
navrhnutý. 
 
Uznesenie č. 56/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2022  a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2024. 
 
Starostka následne  dala o rozpočte hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 57/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry. 

Uznesenie č. 58/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje rozpočet obce na rok 2022.  
 
Uznesenie č. 59/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie viacročný informatívny rozpočet na roky 2023 
a 2024. 
 
K bodu 5: 
Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004 na 
zmenu rozpočtu roku 2021  v časti príjmy aj výdaje podľa priloženej prílohy a dala o návrhu hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 60/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2021 podľa predloženého 
návrhu v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004. 
 
K bodu 6:  
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.  
Predložila poslancom návrh na vyradenie majetku. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 61/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie vydanie Príkazného listu starostky obce na 
vykonanie inventarizácie. 
 
Uznesenie č. 62/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje vyradenie majetku podľa predloženého návrhu. 
 
K bodu 7: 
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 63/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 
 
K bodu 8: 



Michal Uhrín, Rykynčice 27,  žiada obecné zastupiteľstvo o odkúpenie častí pozemkov v KÚ Dolné 
Rykynčice patriace Obci Rykynčice. Jedná sa cca o výmeru 154 m2 , upresnenie po vypracovaní 
geometrického plánu. Pozemok je v susedstve s pozemkom žiadateľa a mal by záujem ho zveľadiť 
a pestovať na ňom ovocné stromy.  
OZ prejednalo uvedenú žiadosť a s odpredajom súhlasí v zákonom stanovenej 3/5 väčšine. Nakoľko sa 
jedná o časti momentálne ucelených pozemkov, je nutné tieto vyčleniť geometrickým plánom.  Po jeho 
predložení bude OZ v danej veci pokračovať. Náklady na vypracovanie GP znáša žiadateľ. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 64/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje odpredaj pozemku Michalovi Uhrínovi, Rykynčice 27. 
 
K bodu 9: 
a) Kontrola plnenie uznesenia – prijaté uznesenia sú splnené, prípadne v termíne plnenia. 
 
Uznesenie č. 65/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie prijatých uznesení. 
 
b) Plán zasadnutí OZ na rok 2022 – 21.02.2022 (pondelok), 30.05.2022 (pondelok), 26.09.2022 
(pondelok), 12.12.2022 (pondelok). V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo tieto termíny. 
Za: 4 Proti: 0 
  
Uznesenie č. 66/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2022. 
 
K bodu 10: 
starostka obce – z dôvodu súčasnej pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 a s tým spojenými 
opatreniami vlády, obecný úrad tento rok silvestrovskú zábavu neusporiada 

- informácia o činnosti OcÚ 
 

Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala poslancom za účasť a aj za celoročnú prácu. 
 
 
V Rykynčiciach 6.12.2021 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Melišek   ...........................          Peter Jankovič   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


