
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice  

konaného dňa 11.11.2022  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o zvolení 
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ 
6. Príhovor starostky 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 
8. Zriadenie komisií 
9. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
10. Poverenie poslanca OZ oprávneného vykonávať funkciu sobášiaceho 
11. Poverenie poslanca OZ vykonávajúceho funkciu zástupcu starostky 
12. Určenie platu starostky obce 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver 

 

K bodu 1:  Ustanovujúce zasadnutie OZ otvorila a prítomných privítala starostka obce. 

K bodu 2: Starostka obce určila zapisovateľku – Dominiku Mihalovicovú a overovateľov zápisnice – 
Peter Jankovič a Stanislav Šárik. 
 
K bodu 3: S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 
oboznámil predseda  miestnej volebnej komisie p. Arner,  následne odovzdal novozvolenej starostke 
a poslancom osvedčenia o zvolení. Správa o výsledku volieb je priložená k zápisnici. 
 
Uznesenie č. 1/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie správu o výsledku volieb do orgánov 
samosprávy obcí v obci Rykynčice konaných dňa 29.10.2022.  
 
K bodu 4: Novozvolená starostka Eva Nemčovská prečítala sľub starostu a na znak súhlasu ho 
podpísala. 
 
Uznesenie č. 2/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice konštatuje, že novozvolená starostka obce Rykynčice Eva 
Nemčovská zložila zákonom predpísaný sľub starostu. 
 
K bodu 5: Poslankyňa Dominika Mihalovicová prečítala sľub poslancov a na znak súhlasu ho všetci 
poslanci podpísali. 
 
 



Uznesenie č. 3/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice konštatuje, že novozvolení poslanci Miroslav Melišek, Peter 
Jankovič, Dominika Mihalovicová, Stanislav Šárik, Marek Sógel   zložili zákonom predpísaný sľub 
poslancov obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu 6: Novozvolená starostka predniesla svoj príhovor, v ktorom poďakovala prítomným za účasť 
na zasadnutí OZ, za podporu v komunálnych voľbách a predniesla hlavné vízie pre budúce volebné 
obdobie. Poukázala tiež na dôležitosť spolupráce občan – poslanec – starosta. 
 
Uznesenie č. 4/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie vystúpenie starostky. 
 
K bodu 7: Starostka obce skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci, zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné a predniesla návrh ďalšieho programu zasadnutia.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 5/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ. 
 
K bodu 8: OZ bola zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. Členmi komisie sú všetci poslanci. 
Za: 5 Proti:0 
 
Za predsedu komisie bol zvolený Stanislav Šárik 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 6/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. 
 
Uznesenie č. 7/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  zvolilo   za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejných funkcií poslanca Stanislava Šárika. 
 
K bodu 9: Povereným zvolávať zasadnutia OZ v prípade, že tak neurobí starostka alebo jej zástupca 
bol navrhnutý poslanec Marek Sógel. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 8/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  poveruje poslanca Mareka Sógela zvolávaním a vedením 
zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
K bodu 10: Povereným a tým oprávneným vykonávať sobášiace akty pred matričným úradom v 
Rykynčiciach bol navrhnutý poslanec Peter Jankovič. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 9/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  poveruje poslanca Petra Jankoviča ako oprávneného 
vykonávať sobášiace akty pred matričným úradom v Rykynčiciach. 
 



K bodu 11: V zmysle § 13b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveruje starostka obce 
poslanca Miroslava Melišeka zástupcom starostky.  
 
Uznesenie č. 10/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie poverenie starostky obce, na základe 
ktorého je  poslanec Miroslav Melišek poverený zástupcom starostky. 
 
K bodu 12: OZ určuje starostke plat v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa § 4 ods. 1 tohto 
zákona (prvá platová skupina do 500 obyvateľov); znížený v zmysle uznesenia OZ v Rykynčiciach 
č.34/06-2022 zo dňa 6.6.2022, ktorým bol schválený rozsah výkonu funkcie 0,7 pracovný úväzok; 
zvýšený v súlade s § 4 odst. 2  tohto zákona o 50% mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 
Takto stanovený plat bol poslancami jednomyseľne schválený. 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č 11/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje plat starostky obce v zmysle zákona č.253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 
podľa § 4 ods. 1 tohto zákona (prvá platová skupina do 500 obyvateľov); znížený v zmysle uznesenia 
OZ v Rykynčiciach č. 34/06-2022 zo dňa 6.6.2022, ktorým bol schválený rozsah výkonu funkcie 0,7 
pracovný úväzok; zvýšený v súlade s § 4 odst. 2  tohto zákona o 50% mesačne s účinnosťou odo dňa 
zloženia sľubu. 
 
K bodu 13: 
a) Pre zlepšenie komunikácie medzi obecným úradom a občanmi sa poslanci dohodli na rozdelení 
obce na úseky, za ktoré budú zodpovední:  
Miroslav Melišek – horná časť obce 
Peter Jankovič – riadok, hl. cesta od PZ smer Plášťovce,  ulica nad obchodom 
Dominika Mihalovicová – hl. cesta po autobusovú zastávku smer bytovka a ihrisko 
Marek Sógel – nová ulica, zadný rad 
Stanislav Šárik – od cesty pri kostole po kultúrny dom, ulica nad kostolom 
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 12/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice   rozdeľuje územne obec medzi poslancov, ktorí budú 
zodpovední predovšetkým za zverený úsek. 
Miroslav Melišek – horná časť obce 
Peter Jankovič – riadok, hl. cesta od PZ smer Plášťovce,  ulica nad obchodom 
Dominika Mihalovicová – hl. cesta po autobusovú zastávku smer bytovka a ihrisko 
Marek Sógel – nová ulica, zadný rad 
Stanislav Šárik – od cesty pri kostole po kultúrny dom, ulica nad kostolom 
 
b) Poslanec Miroslav Melišek doručil písomné vzdanie sa práva na odmenu poslanca. 
 
Uznesenie č. 13/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  berie na vedomie vzdanie sa práva na odmenu poslanca 
Miroslava Melišeka. 
 



c) Akútnym problémom je nevyhovujúce oplotenie cintorínov v obci. Dostáva sa sem zver 
a poškodzuje výsadbu na hroboch a v ich okolí a hrozí i poškodenie pomníkov. Oplotenie bolo 
niekoľkokrát opravené ale ani to nepostačuje. Poslanci sa uzniesli na tom, že najvhodnejším riešením 
je urobenie elektrického oplotenia a to v čo najkratšom čase. Potrebný materiál zakúpi obec a práce 
budú vykonané formou brigády, ktorá bude vyhlásená v miestnom rozhlase.  
Za: 5 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 14/11/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  doporučuje starostke obce požiadať Urbárske spoločenstvo D. 
Rykynčice o drevo na koly, potrebné k oploteniu cintorína. 
 
K bodu 14: 
M. Melišek – zasadnutia OZ by bolo vhodné robiť v piatky a cca o 18-tej hodine (starostka – 
zasadnutia budú plánované podľa požiadavky a oznámené v zmysle zákona ako obvykle) 
D. Mihalovicová – v zimnej údržbe miestnych komunikácií sa zamerať hlavne na novú ulicu, kde 
zamŕza stekajúca voda (M.Melišek – pri zimnej údržbe sa používa vyorávač, posypová soľ a škvára 
a cesty sa upravujú podľa potreby resp. podľa požiadaviek) 
- pouvažovať nad vybudovaním detského ihriska (starostka – v budúcnosti sa tým môže OZ zaoberať, 
vybrať vhodný priestor) 
M. Sógel – na úseku cesty kde momentálne prebieha rekonštrukcia je značne poškodená vozovka 
(starostka – na kontrolnom dni upozorní na túto skutočnosť kompetentných a aj na dôslednejšie 
zabezpečenie bezpečnosti premávky) 
- bolo by vhodné opraviť cestu na „Vrchpotok“ (starostka – materiál a technika na čiastočnú opravu 
cesty bol v minulosti k dispozícii, no nebola ochota na spoluprácu zo strany občanov) 
p. Polahárová – požiadala o ozrejmenie platu starostky (starostka vysvetlila z akých položiek sa plat 
skladá, plat starostu určuje a prípadne upravuje obecné zastupiteľstvo, všetky zápisnice 
s uzneseniami sú verejne prístupné na obecnej webovej stránke) 
- oprava oplotenia cintorína je potrebná aj v hornej časti obce (M.Melišek – el. oplotenie sa bude 
robiť aj okolo tohto cintorína) 
p. Arner – ako postupovať v prípade, že vlastník nehnuteľnosti sa o jej stav nestará a rozpadávaním sa 
ohrozuje susedné nehnuteľnosti (starostka – uznesením OZ sa vyzve vlastník k náprave, resp. cez 
stavebný úrad) 
 
K bodu 15: Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ 
ukončila. 
 
 
Overovatelia: Peter Jankovič  ........................... 
 
                         Stanislav Šárik  ........................... 
 

 

 

 

                                           Eva Nemčovská 
  Starostka obce 

 

 



 

 

 


