
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 6.4.2022 o 17:00hod. 

v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
4. Správa komisie verejného záujmu 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a   zasadnutie OZ je  

uznášaniaschopné. Zasadnutie zvolala starostka obce mimo plánované zasadnutia z mimoriadneho 

dôvodu – Zmluva z PPA (rekonštrukcia miestnej komunikácie). 

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia a dala o ňom hlasovať.  
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 17/04-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia podľa návrhu. 
 
K bodu 2:   
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Miroslav Melišek a Kamil Lukáč. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 18/04-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Miroslava Melišeka 
a Kamila Lukáča. 
 
K bodu 3: 
Starostka obce podala poslancom informácie o momentálnej situácii k projektu rekonštrukcie 
miestnej komunikácie v dolnej časti obce. 
Obec Rykynčice podala dňa 14.4.2020 prostredníctvom MAS na PPA Žiadosť o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu miestnej komunikácie v dolnej časti obce 
Rykynčice v sume 16 906,91 € z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.  Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 16 906,91 € obec od PPA  obdržala dňa 16.9.2021. 
24.3.2022 sme obdržali z PPA návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. Zmluva zo strany PPA ešte podpísaná nie je, čiže ďalšie zdržanie niekoľko týždňov, kým 
bude zmluva komplet podpísaná a účinná. V sprievodnom liste PPA upozorňuje, že i keď je verejné 
obstarávanie súčasťou ŽoNFP, toto ešte odkontrolované nie je a bude to vykonané dodatočne. 
Časové obdobie uvedené nie je. Vzhľadom na dva roky sa ťahajúce obdobie od podania žiadosti do 



obdžania návrhu zmluvy máme obavy, že to bude trvať ďalšie mesiace a je tu stále riziko, že konečná 
suma môže byť krátená. 
V momentálnej situácii pri prudko stúpajúcich cenách dodávateľ – víťazný uchádzač vo verejnom 
obstarávaní nie je schopný túto zákazku zrealizovať za sumu, ktorá bola stanovená pred vyše dvomi 
rokmi. Informoval nás, že podľa prepočtov na súčasné ceny vstupných komodít by cena uvedenej 
rekonštrukcie v mesiaci apríl 2022 bola podstatne vyššia (cca 24 tis. €) ako v čase verejného 
obstarávania a v neskorších mesiacoch by ešte stúpla.   
Rozdiel by obec musela hradiť zo svojich finančných prostriedkov. Stojí preto za zváženie, či vôbec 
tento návrh zmluvy podpísať a pristúpiť k realizácii projektu. 
Po prehodnotení sa poslanci uzniesli na tom, že za danej situácie obec v uvedenom projekte 
pokračovať nebude, nakoľko nie je garancia, že obec finančný príspevok dostane a v akej výške 
a rozdiel v konečnej cene obec nie je schopná financovať z vlastných prostriedkov. 
Následne dala starostka obce o pokračovaní v realizácii projektu a podpísaní predmetnej zmluvy 
hlasovať. 
Za: 0 Proti: 4 
 
Uznesenie č. 19/04-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice neschvaľuje realizáciu projektu „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie“ v dolnej časti obce, nakoľko od podania ŽoNFP sa výrazne zmenili podmienky. 
 
Uznesenie č. 20/04-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice doporučuje starostke obce nepodpísať návrh Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ALB2. 
 
K bodu 4: 
V súlade so zákonom č. 357/2004 O ochrane verejného záujmu zasadala dňa 6.4.2022 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. 21/04-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie výsledok rokovania komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce Rykynčice zo dňa 6.4.2022. 
 
Starostka obce po vyčerpaní programu zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
V Rykynčiciach 6.4.2022 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Melišek   ...........................          Kamil Lukáč   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                                                                                                                                      starostka obce 


