
 Zápisnica 

zo siedmeho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 11.12.2015.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Neprítomní: Mgr. Miriam Ištóková - ospravedlnená 

 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 a roky 2017-2018 

 5. Schválenie rozpočtu obce 

 6. Obecné záležitosti 

 7. Návrh a schválenie uznesení 

8. Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

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

prítomní  4 poslanci( Mgr. Miriam Ištóková – bola ospravedlnená), zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4   (Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco, Dušan Stanko, 

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                   

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Magdaléna Kučeráková 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 42/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,    

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                   

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 35-40/2015 zo dňa 19.11.2015. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

19.11.2015. 

- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 39/2015  - 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.  

Rozsvietenie stromčeka sa uskutoční 12. decembra, vystúpi folklórna skupina 

“Revúška“, podávať sa bude varené víno, súboristom sa podajú pagáče, chlebíčky 

a zákusky, krčahy na víno sa zakúpili 

- - Ing. Šmídt informoval, že výpočet ceny za lesné pozemky v znaleckom posudku je 

správny, v našom katastri je bonita veľmi nízka a od toho sa odvíja aj konečná suma 

- Uznesenie 40/2015 – balíčky pre dôchodcov boli zakúpené, členom JDS boli odovzdané, 

ostatným dôchodcom  sa ešte budú roznášať.   

 

 

K bodu 4.   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2016 a 2017-2018      

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018. 

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka obce odporúčala OcZ schváliť návrh 

rozpočtu obce na rok 2016. 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 2016 – 2018. Rozpočet je zostavený ako 

vyrovnaný. 

Poslanci k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky. Rozpočet na rok 2016 sa schvaľoval, 

na roky 2017 – 2018 je nezáväzný a bral sa na vedomie. (príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 44/2015 Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote                                                  

A. schvaľuje Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2016 

                      Príjmová časť:        64 635,00 € 

                      Výdavková časť:    64 635,00 € 

B. berie na vedomie  1.Rozpočet obce Revúcka Lehota na roky 2017 – 2018 

                                                         2017                       2018    

                       Príjmová časť:     65 035,00 €            65 535,00 € 

                       Výdavková časť:  65 035,00 €            65 535,00 € 

 

                                   2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  obce Revúcka 

lehota na roky 2016 - 2018 

                                  

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,    

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                   

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

 

                  

 K bodu 6.  Obecné záležitosti 

 

- Starosta obce informoval poslancov: - boli zaslané žiadosti na BBSK za obec na 

vybavenie do posilňovne, a za OZ LEHVAČEN na dokončenie detského ihriska 

- VSP Stredný Gemer – stratégia je pripravená 

- Oboznámil poslancov s vyúčtovaním Martinskej zábavy 

- Verejná schôdza je preložená na január 

- Oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 7 , ktoré sa týkalo dotácií (príloha č. 

4) a č. 8, ktoré sa týkalo presunu medzi položkami v kompetencii starostu obce. (príloha 

č. 5) 

-  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/B/1 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7 a č. 8/2015 



- Predniesol poslancov návrh dodatku č. 1 k VZN 17/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, kde sa mení výška 

ceny pozemku za lesné pozemky a sadza dane za stavebné pozemky a lesné pozemky, 

zavádza sa sadzba za odvoz drobného stavebného odpadu. (príloha č.6   ) 

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/A/1 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

- Schvaľuje dodatok č. 1/2015 k VZN č. 17/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . 

- Poslanci boli oboznámení s PHSR Mikroregiónu Magnezit. Pripomienky sa 

zapracovávali počas tvorby PHSR. 

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/A/2 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

      schvaľuje PHSR Mikroregiónu Magnezit na roky 2015 – 2022. 

 

.Hlasovanie:                     za:        4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,  

                                                                 Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :     0         

                                         zdržal sa:0    

 

- -M.Balco – navrhol, aby sa v sále pripravili stoly na stolný tenis. Starosta prisľúbil že 

sa  stoly na stolný tenis v sále kultúrneho domu  pripravia do 18.12.2015 

- Starosta informoval poslancov o stave financií na bežných účtoch a v pokladni 

   

 

 

 

K bodu 7. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 8. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil a všetkým 

poďakoval za celoročnú prácu. Po skončení zastupiteľstva sa konalo posedenie všetkých, ktorí 

sa aktívne pričinili na plnení úloh našej obce v roku 2015 v zasadačke obecného úradu.  

 

Overovatelia: Bc. Jana Čížová                                   .......................................... 

 

                       Miroslav Balco                                    …...................................... 

 

Zapísala:        Magdaléna Kučeráková                       …...................................... 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  11.12.2015                                         MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


