
 Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 07.11.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt, Bc Jana Čížová, Dušan Pavlák 

                                           Miroslav Balco   

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

 

PROGRAM      
           1. Otvorenie 

            2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

            3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Vymenovanie inventarizačnej komisie 

5. Úprava rozpočtu obce za rok 2018     

6. Prejednanie a schválenie odmien 

7. Prehodnotenie VZN obce 

8. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“ + „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

9. Obecné záležitosti 

10. Návrh a schválenie uznesení 

11. Záver 

 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril deviate zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  všetci ,zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

Poslanci nemali k programu žiadne pripomienky  a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 44/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 36 -42/2018 zo dňa 12.09.2018. 



 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

12.09.2018. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 4.  Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 

Starosta obce nariadil  vykonať fyzickú inventúru majetku a  riadnu dokladovú inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 v zmysle ustanovení §§ 29,30 

zákona č.431/2002 Z.z. Zároveň nariadil vykonať aj fyzickú inventúru pokladne a cenín 

a vymenoval inventarizačné komisie. Do ÚIK vymenoval: predseda: Ing. Ján Šmídt , členovia: 

Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco, (príloha č. 2) do IK vymenoval viď príloha č. 3 ,4,5,6 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 46/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje – ÚIK v zložení: predseda: Ing. Ján Šmídt, členovia: Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco 

a členov čiastkových inventarizačných komisií 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 5 Úprava rozpočtu obce za rok 2018 

 

Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 7/2018 (príloha č. 7), povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z MV a ÚPSVR v celkovej 

výške 876,69 € a presuny medzi položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy ani výdavky .  

Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              90 345,72 

                                                                   Kapitálové príjmy                0,00 

                                                                   Príjmové FO:             224 092,65 

                                                       Bežné výdavky:           90 345,72 

                                                                   Kapitálové výdavky:  224 092,65 

                                                                   Výdavkové FO:                     0,00 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 47/2018 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

 Berie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018  

 Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

  

 

K bodu č. 6 Prejednanie a schválenie odmien 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že odmeny poslancom, funkcionárom a občanom, ktorí sa 

podieľali na plnení úloh obce v roku 2018 budú vyplatené v zmysle „Zásad odmeňovania 

poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka Lehota“ (príloha č. 8) 

V zmysle zásad odmeňovania poslancov im navrhol odmenu vo výške 50 € s čím poslanci 

súhlasili. Hlavnej kontrolórke obce navrhli  poslanci odmenu vo výške 20 % z platu za rok 2018,   

čo predstavuje 20 % z 895,31 € výšku odmeny 179,06 €. (príloha č.9) Poslanec Pavlák navrhol 

zvýšenie platu starostovi obce na jeden mesiac vo výške 70 %, poslanci návrh schválili, ale 

starosta obce sa navýšeniu platu vzdal. Starosta obce požiadal o schválenie preplatenia 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 v rozsahu 8 dní. Poslanci preplatenie nevyčerpanej 



dovolenky schválili 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 48/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje 

1. odmenu za rok 2018 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 20 % z platu za rok 2018  

2. odmeny poslancom OcZ vo výške 50 € 

3. poskytnutie náhrady platu starostovi obce MVDr. Jánovi Šeševičkovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2018 v rozsahu 8 dní.  

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

  

 

K bodu 7. Prehodnotenie VZN obce 

 

Starosta obce skonštatoval že v roku 2018 sa VZN obce nebudú upravovať. 

 

K bodu 8.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že pri príležitosti osláv „Vítanie Mikuláša“ dňa 8.12.2018 

o 14.00 hod. sa objedná program, ktorý nacvičili žiaci  ZŠ s MŠ Sama Tomášika v Lubeníku.  

Deti dostanú od Mikuláša balíčky, navrhol pripraviť balíčky v hodnote 3 € - 45 balíčkov. 

Rozsvietenie stromčeka bude tiež  08.12.2018. Poslanci navrhli, aby sa oslovil súbor pod 

vedením p. Čupku, keď nebudú môcť, spevácka časť skupiny LYKOVEC. Stromček 

zabezpečia p. Balco a Ing. Ján Šmídt. Pri tejto príležitosti sa bude  podávať varené víno 

a škvarkové postruhníky. Pre účinkujúcich sa pripraví občerstvenie.  Balíčky pre dôchodcov od 

62 rokov vo výške 3,- €/1 balíček – 79 ks (z toho 48 pre členov JDS) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 49/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Súhlasí s organizovaním osláv „Vítanie Mikuláša a  Rozsvietenie stromčeka 08.12.2018. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,  

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

 

K bodu 8 . Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- dotácia z BBSK  vyúčtovaná 

- do konca novembra je potrebné odovzdať žiadosť na BBSK na dotáciu. S poslancami 

sa dohodli, že sa bude žiadať na osvetlenie cyklochodníka. 

- projekty:  na rekonštrukciu DS žiadosť je podpísaná, realizácia by mala byť na jar 2019 

- na aktivačných prácach pracuje len M.Málik. 

-  Cyklochodník je skolaudovaný, prišla Zmluva  z BBSK na doasfaltovanie chodníka, 

podpísala sa Zmluva s Inžinierskymi stavbami, asfaltovať by sa malo do konca mesiaca  

- obecný rozhlas je zrekonštruovaný 

- osvetlila sa ulička do cintorína a vchod do cintorína, ozvučil sa cintorín 

- žiadosť o úpravu potoka sa zaslala, odpoveď ešte neprišla 

- na Martinskú zábavu objednal stravu od p. Drobčovej, je prihlásených 108 ľudí, niektorí 

budú sedieť v klube dôchodcov 

- prišla Žiadosť o náhradu škody od p. Jaroslava Belicu , ktorý sa sťažoval, že 

podmočením chodníka sa odklonil základ oplotenia. Poslanci sa zišli pred rokovaním 

na mieste, a prišlo sa k záveru, že možno je naozaj presak. P. Balco navrhol, že  keď sa 



odkryjú chodníky, vymení sa rúra a zistí sa, či je škoda spôsobená presakom. Z druhej 

strany sa založia obrubníky, aby sa mohol chodník dokončiť  

-  

 

K bodu 9. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 10. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Miroslav Balco                                               .......................................... 

 

                       Bc. Jana Čížová                                             …...................................... 

 

Zapísala:        Monika Besedová                                          …...................................... 

 

 

V  Revúckej Lehote  07.11.2018                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


