
 Zápisnica 

zo šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 09.12.2016.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko ,Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt,  

                                            Mgr. Miriam Ištóková 

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka – Monika Besedová 

                          Neprítomní: Bc Jana Čížová, -ospravedlnená 

 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 a roky 2018-2019 

 5. Schválenie rozpočtu obce 

 6. Obecné záležitosti 

 7. Návrh a schválenie uznesení 

8. Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  4 poslanci( Bc. Jana Čížová – bola ospravedlnená), zasadnutie je uznášaniaschopné.  

(príloha č. 1) .  

Poslanec Dušan Stanko navrhol doplniť program o bod – „Vyhodnotenie činnosti kultúrno-

športovej komisie“, ktorý bol zaradený ako bod 6. a ďalšie sa posunuli. Po uvedenej úprave 

bol program nasledovný: 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 a roky 2018-2019 

 5. Schválenie rozpočtu obce 

 6. Vyhodnotenie činnosti kultúrno-športovo komisie 

 7. Obecné záležitosti 

 8. Návrh a schválenie uznesení 

 9. Záver 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 38/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                                 Ing. Ján Šmídt, Mgr. Miriam Ištóková)                                                                   

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Mgr. Miriam Ištóková, Ing. Ján Šmídt 

Za zapisovateľa navrhol :                  Moniku Besedovú 

 



Návrh uznesenia: Uznesenie č. 39/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                                 Ing. Ján Šmídt, Mgr. Miriam Ištóková)                                                                   

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 30-37/2016 zo dňa 16.11.2016. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

16.11.2016. 

Hlasovanie:                     za:             4   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                                 Ing. Ján Šmídt, Mgr. Miriam Ištóková)                                                                   

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 36/1/2016  - Vítanie Mikuláša – uskutočnilo sa, 

návštevnosť bola veľká, odozvy obyvateľov boli dobré, deti odchádzali spokojné 

a s balíčkom, starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii akcie, 

osobitne Ing. Jánovi Šmídtovi, ktorý zabezpečil pekný stromček.  Rozsvietenie 

stromčeka sa uskutoční 17. decembra, vystúpia cirkevné zbory z obce, podávať sa bude 

varené víno a pagáče. 

- Uznesenie 36/3/2016 – balíčky pre dôchodcov boli zakúpené, členom JDS boli 

odovzdané, ostatným dôchodcom  takmer všetkým tiež. 

- Poslali sa žiadosti na BBSK – LEHVAČEN na bránu a schody do cintorína, OcÚ – brána 

a oplotenie DS. 

- P. Ján Repák ml. bol oslovený, bude mať na starosti posilňovňu, ktorá bude od nového 

roka fungovať na základe Štatútu.   

 

 

K bodu 4.   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2017 a 2018-2019      

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 

Rozpočet je navrhnutý ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný 

z finančných operácií. Hlavná kontrolórka obce odporúčala OcZ schváliť návrh rozpočtu obce 

na rok 2017. Návrh na uznesenie je v bode číslo 5. (príloha č 2) 

 

K bodu 5. Schválenie rozpočtu obce 

 

Poslanci boli oboznámení s návrhom rozpočtu na roky 2017 – 2019. Rozpočet je zostavený ako 

schodkový, bežný rozpočet je vyrovnaný, schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný 

z finančných operácií. 

Poslanci k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky. Rozpočet na rok 2017 sa schvaľoval, 

na roky 2018 – 2019 je nezáväzný a bral sa na vedomie. (príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2016 Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote                                                  

A. schvaľuje Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2016 

                      Príjmová časť:        73 202,00 € 

                      Výdavková časť:     73 202,00 € 

B. berie na vedomie  1.Rozpočet obce Revúcka Lehota na roky 2018 – 2019 

                                                         2017                       2018    

                       Príjmová časť:     73 202,00 €            73 702,00 € 



                       Výdavková časť:  73 202,00 €            73 702,00 € 

 

                                   2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  obce Revúcka 

lehota na roky 2017 – 2019 

                                    

Hlasovanie:                     za:             4   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                                 Ing. Ján Šmídt, Mgr. Miriam Ištóková)                                                                   

                             proti :         0         

                             zdržal sa:   0     

                                  

K bodu 6. Vyhodnotenie činnosti kultúrno –športovej komisie 

 

Predseda kultúrno-športovej komisie  Dušan Stanko vyhodnotil činnosť komisie, ktorá sa 

podieľala na organizovaní rôznych športových aj kultúrnych podujatí v obci. Všetci členovia sa 

aktívne zapájali, len Mgr. Miriam Ištóková pre pracovnú zaneprázdnenosť nebola účastná na 

viacerých akciách a preto na podnet ostatných členov navrhol, aby bola z kultúrno-športovej 

komisie odvolaná a miesto nej vymenovaná pani Mária Ottingerová, ktorá sa už zapojila do 

činnosti a bola nápomocná pri výzdobe sály na uvítaní Mikuláša. Mgr. Ištóková s návrhom 

súhlasila a pre pracovné povinnosti zo zastupiteľstva odišla.   

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 42/2016 Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote                                                  

A. odvoláva Mgr. Miriam Ištókovú z funkcie člena kultúrno športovej komisie 

B. volí za člena kultúrno – športovej komisie p. Máriu Ottingerovú. 

                                                          

 Hlasovanie:                     za:             3   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                       Ing. Ján Šmídt )                                                                   

                             proti :         0         

                             zdržal sa:   0     

                

 K bodu 7.  Obecné záležitosti 

 

- mládežníci v obci usporiadajú Silvestrovskú zábavu, na ktorú po polnoci môžu ísť aj 

občania obce, ktorí prídu spoločne privítať Nový rok. Navrhol, aby sa na ohňostroj 

prispelo sumou 100 €, poslanci súhlasili.  

- ešte raz pozval všetkých na posedenie na Flippri, kde bude večera a spoločné posedenie 

všetkých, ktorí sa podieľali na chode obce 

- potreba vypratať miestnosť pri posilňovni, do budúcna by mohla slúžiť ako šatňa 

- oplotenie dvora OcÚ by sa malo urobiť do konca roka 

- ekonómka oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 9 , ktoré sa týkalo dotácií 

(príloha č. 4) 

 

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2016– Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

- A. súhlasí s príspevkom vo výške 100 € na ohňostroj 

B. berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9/2016 povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov - dotácie 

Hlasovanie:                     za:             3   ( Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                       Ing. Ján Šmídt )                                                                   

                             proti :         0         

                             zdržal sa:   0     

 

K bodu 8. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

 



 

K bodu 9. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil a všetkým 

poďakoval za celoročnú prácu.  

 

Overovatelia: Mgr. Miriam Ištóková                         .......................................... 

 

                       Ing. Ján Šmídt                                     …...................................... 

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  09.12.2016                                      MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


