
 Zápisnica 

z piateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 11.09.2015.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

Neprítomní:     Poslanci:  Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková - osparavedlnené 

 

 

PROGRAM      
       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 a úprava rozpočtu. 

 5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok  

      2015 

 6.  Príprava 20 –teho stretnutia rodákov obce 

 7.  Obecné záležitosti 

 8.  Návrh a schválenie uznesení 

 9.  Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril piate zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  3 

poslanci( Bc. Jana Čížová a Mgr. Miriam Ištóková  sa ospravedlnili), zasadnutie je uznášaniaschopné.  

(príloha č. 1) . 

Starosta obce navrhol doplniť do programu  bod č. 6 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce Revúcka Lehota. Po uvedenej zmene bol  program nasledovný: 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 a úprava rozpočtu. 

 5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 

 6.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Revúcka Lehota  

      2015 

 7.  Príprava 20 –teho stretnutia rodákov obce 

 8.  Obecné záležitosti 

 9.  Návrh a schválenie uznesení 

 10.  Záver 

 

Poslanci k uvedenej zmene nemali žiadne pripomienky a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                   

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     



K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Miroslav Balco, Ing. Ján Šmídt 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                   

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 19 – 27/2015 zo dňa 26.06.2015. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26.06.2015. 

- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 25/2015 VZN č. 18/2015 o vodení a držaní psov na 

území obce Revúcka Lehota, Ing Ján Šmídt vypracoval mapu verejných priestranstiev, ktorú 

spolu s upozornením obdržali všetci majitelia psov . Vyzval poslancov, aby odfotili túlajúcich 

sa psov, ich majiteľ sa predvolá na OcÚ. 

- Uznesenie 14/C/1/2015 – prišla odpoveď na žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko -   bola 

zamietnutá, v okrese sa schválili len 1 ihrisko, podotkol, že do budúcnosti by bolo dobré 

odkúpiť pozemok, na ktorom by sa mohla realizovať výstavba ihriska. (určite ešte budú výzvy) 

- Uznesenie 14/C/2/2015 – príprava PHSR – uskutočnili sa 2 stretnutia výsledkom ktorých sú 

vypracované priority jednotlivých obcí na roky 2016 – 2022, poslanec Dušan Stanko navrhol 

doplniť ešte niektoré body, návrhy sa predložia na najbližšom stretnutí   

- Uznesenie 15/2015 vyhodnotil plnenie úloh uvedených v prílohe č. 1 k bodu 6 programu OcZ 

konaného dňa 17.04.2015 – bod 3 – poklopy nie sú opravené – čaká sa na výzvy z EU a opravu 

v rámci projektu,  bod 4 –  nepodarilo sa zrealizovať stretnutie s riaditeľom Povodia Slanej,   

bod 7 budovu sa zatiaľ nepodarilo zlegalizovať,  bod číslo 8 ostáva nesplnený (termín 

neubehol), bod č. 9 – splnený – postavili sa dve lavičky pred obchodom, pod lavičky sa 

svojpomocne vybudovala dlažba, ušetrili sa nemalé finančné prostriedky pre obec,  bod 10 – 

internet v obci zastrešuje firma PM IT s.r.o. – tí, ktorí ju už využívajú  sú spokojní, dokážu 

zastrešiť takmer celú obec, 12 trvá, bod 13 – uskutočnili sa dva zájazdy do Tiszaujvarosu – 

ohlasy občanov boli pozitívne, bod 14 – mapa obce je vypracovaná,  

- Starosta obce vypracoval  k bodu č. 6 správu „Dianie v obci za mesiace 7 – 8 2015, projekty, 

akcie, reprezentácia obce“ (príloha č. 2),  zverejnené na web.stránke obce 

- Uznesenie 26/2015 – športový deň sa uskutočnil, bola dobrá účasť, poďakoval všetkým, ktorí 

pomáhali pri organizácii športového dňa , súťažilo sa v mnohých disciplínach, po skončení 

dostala účastníci guláš a pečenú klobásu . Všetci,  aj organizátori aj súťažiaci hodnotia 

športový deň pozitívne.  

-  

K bodu 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 a úprava rozpočtu 

 

     Ekonómka obce oboznámila poslancov o plnení rozpočtu za I. polrok 2015 (príloha č. 3  ), 

K jednotlivým položkám neboli pripomienky, I. polrok skončil s prebytkom 7 897,24 €.   Ďalej 

predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami 5 a 6/2015. (Prílohy č. 

4,5) 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 – bežné príjmy                     62 432,30 

                                                       bežné výdavky                  62 432,30  

                                                       kapitálové príjmy                       0 

                                                       kapitálové výdavky              5 100,00 

                                                       príjmové FO                         5 100,00 

                                                       výdavkové FO                             0 



Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 (dotácie BBSK, ÚPSVR )  

                                                    - bežné príjmy                     64 413,86 

                                                       bežné výdavky                  64 413,86  

                                                       kapitálové príjmy                       0 

                                                       kapitálové výdavky              5 100,00 

                                                       príjmové FO                         5 100,00 

                                                       výdavkové FO                             0 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu Obce Revúcka Lehota 

rozpočtovým opatrením č. 5/2015, kde odporúčali uvedenú zmenu schváliť. (príloha č. 6  ) Poslanci 

nemali námietky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2015  obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  

1. schvaľuje Zmenu rozpočtu Obce Revúcka Lehota na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 

5/2015 

 

1. Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Revúcka Lehota k návrhu zmeny 

rozpočtu obce Revúcka Lehota na rok 2015 rozpočtovým opatrením č.5/2015  

      2. Berie na vedomie Zmenu rozpočtu Obce Revúcka Lehota na rok 2015 rozpočtovým  

          opatrením č. 6/2015 

 

 

K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok  2015 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Revúcka Lehota za I. polrok 2015 (príloha č. 7) a prečítala záznamy z jednotlivých kontrol 

uskutočnených v druhom polroku. (príloha č. 8) Poslanci nemali námietky a správy zobrali na 

vedomie. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2015 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

1. berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota za I. polrok 

2015 

2. berie na vedomie správy z kontrol za obdobie júl-august 2015 

                  

 

 K bodu 6.  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Revúcka Lehota 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  , 

(príloha č. 9) poukázala na zmeny oproti starým zásadám, poslanci zásady doplnili v § 22 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom do výšky 1 000,- €. Po uvedenom doplnku poslanci zásady 

schválili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Revúcka Lehota 

. 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu č. 7 Príprava 20- teho stretnutia rodákov obce 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že ako každý rok aj v tomto sa bude organizovať stretnutie 

rodákov obce. Vyzval poslancov, aby predložili návrhy, či sa má robiť aj kultúrny program, aká kapela, 

výška vstupného. Poslanci sa dohodli- termín: 14.11.2015 

                                                              hudba – skupina Experience z Hnúšte – zabezpečí starosta 



                                                              vstupné – 11,- € 

                                                              strava – z Penziónu Flipper (dohodnúť menu) 

                                                              Program – tanečná skupina od p. Schwartza ako  

                                                                                predtancovanie   

Poslanci sa ešte stretnú a dohodnú detaily.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Súhlasí s organizovaním 20.-teho  stretnutia rodákov obce 14.11.2015.  

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 8 . Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- o potrebe rozhodnúť, na čo sa bude žiadať dotácia z BBSK – návrhy boli brána do KD, 

posilňovňa – D. Stanko navrhol, aby sa posilňovňa presťahovala do klubu mladých, aby bolo 

viac priestoru, môže zase požiadať aj OZ LEHVAČEN – na dokončenie detského ihriska 

- projekty na chodníky vo výške 120 tis. EUR a rekonštrukciu domu smútku vo výške 80 tis. 

EUR sú už dokončené, čaká sa na výzvy 

- o výmene gamatiek v zasadačke OcÚ a v posilňovni  - sú objednané od firmy A je to a tiež 

výmena okien na  knižnici a na starom OcÚ – Ivan Šoltýs 

- DEUS – ponuky na nové programy – poslanci sa dohodli, že zatiaľ sa nebude na ponuku 

reagovať 

- VSP Stredný Gemer – dve sedenia – urobila sa stratégia pre región – 5 bodov 

- o prácach na tvorbe PHSR – boli už dve sedenia z ktorých vyšli priority pre jednotlivé obce, 

D. Stanko na vrhol doplniť o niektoré body, čo bude prednesené na najbližšom sedení 

- Ing. Šmídt – navrhol, aby sa dokončili priestory v kultúrnom dome a prenajali, mohli by slúžiť 

na ubytovanie, 

- M. Balco – nesvieti horná časť obce 

 

 

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                                           .......................................... 

 

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

 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  11.09.2015                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


