
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Rykynčice konaného dňa 9.12.2023 o 18:00 

hod. v budove obecného úradu. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Návrh rozpočtu na rok 2023 
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  
5. Úprava rozpočtu 2022 
6. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023 
7. Inventarizácia – príkazný list 
8. Obecný vodovod – prehodnotenie odberov 
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P. Laško, HR 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver  

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 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. 15/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  program zasadnutia. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dominika Mihalovicová a Marek Sógel. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 16/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje  za overovateľov zápisnice Dominiku Mihalovicovú 
a Mareka Sógela. 
 
K bodu 3: 
Starostka obce predložila návrh na rozpočet obce na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 
2023 až 2025. Návrh rozpočtu obdržali poslanci vopred a bol aj v zákonom stanovenej lehote verejne 
prístupný na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Rozpočet nie je tvorený ako programový. 
Rozpočet na roky 2024 a 2025 má informatívny charakter. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo 
z ustanovení zákonov týkajúcich sa tvorby rozpočtu, z VZN obce a potrieb občanov, s prihliadnutím na 
skutočnosť roku 2022. K rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.   
 



 
K bodu 4:  
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023, v ktorom posúdila jeho 
tvorbu a v  závere odporučila poslancom jeho schválenie v znení ako bol navrhnutý. 
 
Uznesenie č. 17/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2023  a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2025. 
 
Starostka následne  dala o rozpočte hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 18/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry. 

Uznesenie č. 19/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje rozpočet obce na rok 2023.  
 
Uznesenie č. 20/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie viacročný informatívny rozpočet na roky 
2024 a 2025. 
 
K bodu 5: 
Starostka obce predložila návrh rozpočtového opatrenia 1/2022 v súlade s § 14 odst. 2 zákona č. 
583/2004 na zmenu rozpočtu roku 2022  v časti príjmy aj výdavky podľa priloženej prílohy a dala 
o návrhu hlasovať. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 21/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje úpravu rozpočtu  1/2022 za rok 2022 podľa 
predloženého návrhu v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 583/2004. 
 
K bodu 6: 
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 22/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
 
K bodu 7:  
Starostka obce oboznámila poslancov s vydaným Príkazom na vykonanie riadnej inventarizácie 
pokladne a vykonanie dokladovej inventarizácie pohľadávok, záväzkov a účtov v zmysle zákona NR SR 
č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve.  
 
Uznesenie č. 23/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie vydanie Príkazného listu starostky obce na 
vykonanie inventarizácie. 
 
 
 



 
K bodu 8: 
Na základe upozornenia referentky OcÚ, že niektoré domácnosti majú nepomerne nízky resp. nulový 
odber pitnej vody z obecného vodovodu, sa OZ zaoberalo týmto problémom ale aj celkovým 
zásobovaním pitnou vodou a uznieslo sa na nasledovnom riešení:  

- odbery budú porovnané so smernými číslami 
- vo vybraných domácnostiach budú kontrolné odpočty vodomerov vykonávané istý čas každý 

mesiac 
- OcÚ zabezpečí výmenu vodomerov v niektorých domácnostiach 
- u vlastníkov studní, ktorí sú pripojení aj na obecný vodovod, bude vykonaná kontrola 

napojenia 
- uznesením  OZ oprávniť poslancov ako zástupcov dodávateľa pitnej vody na vstup do a na 

nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia stavu meradla, zistenia 
technického stavu vodovodnej prípojky Dodávateľ je na tieto účely oprávnený v zmysle 
Zákona o verejných vodovodoch, Prevádzkového poriadku, Zmluvy o dodávke vody. 

 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 24/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje navrhovaný postup pri riešení dodávky pitnej vody 
z obecného vodovodu. 
 
Uznesenie č. 25/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice určuje poslanca Miroslava Melišeka ako zodpovedného za 
koordináciu činností na odstránenie nedostatkov pri zásobovaní pitnou vodou z obecného vodovodu. 
Nápomocní mu budú ostatní poslanci podľa svojich určených úsekov. 
 
Uznesenie č. 26/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje oprávnenosť poslancov OZ, ako zástupcov Obce – 
dodávateľa pitnej vody, k vstupu na nehnuteľnosť odberateľ pitnej vody z obecného vodovodu za 
účelom zistenia stavu meradla, technického stavu vodovodnej prípojky, kontrolného merania. 
 
K bodu 9: 
Ing. Patrik Laško a Ing. Andrea Lašková, Zvolen,  žiadajú obecné zastupiteľstvo o odkúpenie časti (cca 
50m2) pozemku KN-C 214/1 v KÚ Horné Rykynčice patriace Obci Rykynčice. Žiadosť odôvodňujú tým, 
že je to susediaci pozemok s ich pozemkom a nehnuteľnosťou v H. Rykynčiciach č.6 a chcú ho 
využívať na zachytávanie dažďovej vody a parkovanie. 
OZ prejednalo uvedenú žiadosť a s odpredajom predbežne súhlasí. Nakoľko sa jedná o časť z 
uceleného pozemku, je nutné túto vyčleniť geometrickým plánom.  Pri geometrickom zameraní bude 
prítomný aj poslanec M. Melišek a starostka. Po predložení GP bude OZ v danej veci pokračovať. 
Náklady na vypracovanie GP znáša žiadateľ. 
Za: 4 Proti: 0 
 
Uznesenie č. 27/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice predbežne súhlasí s odpredajom pozemku Ing. P. Laškovi a Ing. 
A. Laškovej. 
 
K bodu 10: 
a) Plán zasadnutí OZ na rok 2023 – 24.3.2023, 23.6.2023, 22.9.2023, 8.12.2023. V prípade potreby 
bude OZ zvolané aj mimo tieto termíny. 
Za: 4 Proti: 0 
 



  
Uznesenie č. 28/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice  schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2023. 
 
b) Silvestrovská zábava – nakoľko je toto zasadnutie v tomto roku posledné, starostka požiadala 
poslancov o vyjadrenie, či majú záujem usporiadať pre občanov silvestrovskú zábavu. 
V prípade záujmu občanov OZ súhlasí s usporiadaním. 
Za: 3 Proti: 1 
 
Uznesenie č. 29/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice schvaľuje usporiadanie silvestrovskej zábavy. 
 
c) oplotenie cintorína 
Na prácach na oplotení cintorínov elektrickým oplotkom sa pokračuje – koly sú zabezpečené, 
vysekané je okolie cintorína, pokračovať sa bude vŕtaním jám, osádzaním kolov a natiahnutím el. 
oplotenia. 
 
Uznesenie č. 30/12/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice berie na vedomie postup prác na oplocovaní cintorínov. 
 
K bodu 11: 
starostka obce –informácia o činnosti OcÚ - príprava referenda, KD na stavbe cesty, ÚRSO – cena 
vody, ŽP-odber vody, zmena audítorky, výzva občanom na dôsledné ukladanie odpadov v miestnom 
rozhlase, darovacia zmluva na požiarnu techniku 

 
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala poslancom za účasť a aj za celoročnú prácu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
Dominika Mihalovicová   ...........................                      Marek Sógel   ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eva Nemčovská 
                     starostka obce 


