
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa  26.9.2022  

o 17:00 hod. v budove OcÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Správa o priebežnom plnení rozpočtu roku 2022 
4. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 
5. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Skonštatovala, že sú prítomní 

všetci poslanci a zasadnutie OZ je  uznášaniaschopné.  

Starostka obce predniesla navrhovaný program zasadnutia a dala o ňom hlasovať. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 37/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
K bodu 2:   
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Anna Jankovičová a Stanislav Šárik. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 38/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  overovateľov zápisnice Annu Jankovičovú 
a Stanislava Šárika. 

 
K bodu 3:  
Starostka obce predniesla poslancom priebežné plnenie rozpočtu k 31.8.2022. 
 
Uznesenie č. 39/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.8.2022. 
 
K bodu 4: 
Hlavná kontrolórka  obce predložila OZ správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022.  
 
Uznesenie č. 40/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za I. polrok 2022. 



 
K bodu 5: 
Starostka obce predložila návrh VZN č. 1/2022 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Návrh bol 
v zákonom stanovenej lehote zverejnený na webovej stránke obce.  Zmeny alebo doplnenia neboli 
vznesené. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 41/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  VZN č. 1/2022 O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
obce. 
 
K bodu 6:  
a)  PZ Rykynčice predložilo OZ žiadosť o povolenie výstavby prístrešku pri poľovníckom dome, na 
parcele KN-E 3951, LV 434, KÚ Dolné Rykynčice, nakoľko vlastníkom pozemku, na ktorom má 
prístrešok stáť, je Obec Rykynčice a PZ ho má len v dlhodobom prenájme. Prístrešok nebude mať 
pevné betónové základy spojené so zemou, bude na panelových podkladoch, a z tohto dôvodu 
poslanci s predmetnou stavbou súhlasia. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 42/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje žiadosť PZ Rykynčice na výstavbu prístrešku pri 
poľovníckom dome na parcele KN-E 3951, LV 434, KÚ Dolné Rykynčice. 
 
b) Evanjelická cirkev Rykynčice predložila OZ žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na opravu 
miestnosti v budove bývalej školy v H. Rykynčiciach, ktorá bude slúžiť na bohoslužby a expozíciu 
venovanú pamiatke tu narodeného Jána Rotaridesa v sume 450 €. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 43/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 450 € 
pre Evanjelickú cirkev Horné Rykynčice.  
 
c) Kontrola plnenia uznesení – všetky uznesenia sú splnené, resp. v plnení 
 
Uznesenie č. 44/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie  plnenie uznesení. 
 
d) Aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác Obce Rykynčice k 31.7.2022. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 45/09-2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Povodňový plán záchranných prác Obce Rykynčice, 
jeho aktualizáciu k 31.7.2022. 
 
K bodu 7: 
starostka obce – informovala poslancov o činnosti obecného úradu, predovšetkým o príprave volieb 
do OSO a OSK, použitie dotácie na činnosť DHZO, kontrola sociálnej poisťovne, kontrola CO, 
o priebehu prác pri vyhlásenej mimoriadnej situácii a o jej ukončení. O vyhlásení MS všetci poslanci 
vedeli, nakoľko sú aj členmi KŠ. 
 
 
 



 
Po vyčerpaní programu starostka obce zasadnutie OZ ukončila a poďakovala prítomným za účasť 
a keďže je to pravdepodobne posledné zasadnutie OZ v tomto volebnom období, poďakovala 
všetkým poslancom za zodpovedný prístup a odvedenú prácu. 
 
 
 
 
 
 
 
V Rykynčiciach 26.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Stanislav Šárik   ...........................          Anna Jankovičová    ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


