
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  6.6.2022  

o 17:00 hod. v budove OcÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Záverečný účet za rok 2021, Výročná správa, Správa audítora 
4. Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ 
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
6. Čerpanie RF 
7. Príprava komunálnych volieb  
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

a skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov - 4 a zasadnutie OZ je  

uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia, a nakoľko neboli vznesené pripomienky, 
dala o programe hlasovať 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 22/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Stanislav Šárik a Peter Jankovič. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 23/06-2022 
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 2021, 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 2021 je prebytok vo výške 5167,81 €. Prebytok je 
v návrhu doporučený v celej výške na tvorbu rezervného fondu. V závere Návrhu záverečného účtu 



obce Rykynčice za rok 2021 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 2021 poskytuje pravdivý a nestranný 
pohľad na dosiahnuté výsledky obce v roku 2021. 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 2021 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. 24/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu audítora z auditu účtovnej závierky  
za rok 2021. 
 
Uznesenie č. 25/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce 
Rykynčice za rok 2021. 
 
K bodu 4: 
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Diana Rétsánová vypracovala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2021. 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 31.12.2021 a hospodárenie obce Rykynčice za rok 2021 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 2021“ výrokom „súhlas 
s celoročným hospodárením bez výhrad“. 
 
Uznesenie č. 26/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Rykynčice za rok 2021. 
 
Následne dala starostka obce hlasovať o návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021  a celoročnom 
hospodárení „bez výhrad“. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 27/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Záverečný účet obce Rykynčice za rok 2021 
a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 28/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  potvrdzuje financovanie schodku (bežného a kapitálového  
rozpočtu) z úveru v sume 2 478,55 €. 
 
Uznesenie č. 29/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 5 167,81 €.   



 
 
K bodu 5: 
Hlavná kontrolórka  obce predložila OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.  
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 30/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 
 
K bodu 6: 
Starostka obce navrhla využiť prostriedky z rezervného fondu v jeho plnej výške na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií a dala o návrhu hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 31/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  čerpanie RF v plnej výške na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií. 
 
K bodu 7: 
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí sa OZ zaoberalo prípravou komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 
v októbri 2022. Starostka obce navrhla ponechať podľa doterajších zvyklostí v obci dva volebné 
obvody – Horné Rykynčice a Dolné Rykynčice, počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 
celkove 5 - Horné Rykynčice 1, Dolné Rykynčice 4 a rozsah výkonu funkcie starostu pre volebné 
obdobie 2022-2026 – úväzok 0,7. 
Starostka dala o jednotlivých návrhoch hlasovať. 
a) počet volebných obvodov – 2 (1 Horné Rykynčice, 1 Dolné Rykynčice) 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 32/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí  pre komunálne voľby 2022 dva volebné obvody – jeden v hornej časti 
obce (Horné Rykynčice) a jeden v dolnej časti obce (Dolné Rykynčice). 
 
b) počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 – 5 (1 Horné Rykynčice, 4 Dolné Rykynčice) 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 33/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí  pre volebné obdobie  2022-2026 počet poslancov 5 - 1 za  hornú časť 
obce (Horné Rykynčice) a 4 za dolnú časť obce (Dolné Rykynčice). 
 
c) rozsah výkonu funkcie starostu (úväzok) pre volebné obdobie 2022-2026 – 0,7 úväzok 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 34/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení na funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu – 0,7 úväzok. 
 
K bodu 8: 
a) kontrola plnenia uznesení 
Všetky úlohy vyplývajúce z uznesení sú splnené, prípadne v plnení. 



 
Uznesenie č. 35/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  plnenie uznesení. 
 
b) Matica slovenská v spolupráci s Obcou Rykynčice a Evanjelickým zborom Horné Rykynčice 
pripravuje spomienkovú slávnosť pri príležitosti 200 – výročia narodenia nášho rodáka Jána 
Rotaridesa.  Obec by sa spolupodieľala na príprave osadením pamätnej tabule, poskytnutím 
priestorov v okolí budovy obecného úradu, zapožičaním stolov a podobne. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 36/06-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje spolupodieľanie sa na príprave spomienkovej 
slávnosti pri príležitosti 200-výročia narodenia Jána Rotaridesa. 
 
 
K bodu 9: 
starostka obce – informovala poslancov o činnosti OcÚ 
 
 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 
 
V Rykynčiciach 6.6.2022 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Peter Jankovič   ...........................          Stanislav Šárik   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 

 
 


