
 Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 16.11.2016.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                          Ospravedlnení: Mgr. Miriam Ištóková, Bc Jana Čížová, 

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Návrh  rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018-2019      

 5. Úprava rozpočtu obce za rok 2016 

 6. Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 7. Prejednanie a schválenie odmien 

 8. Prehodnotenie VZN obce 

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

 10. Obecné záležitosti 

 11. Návrh a schválenie uznesení 

 12. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 12 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  3 poslanci ( Mgr. Miriam Ištóková  a Bc. Jana Čížová sú ospravedlnené), zasadnutie 

je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2016  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:  Dušan Stanko, Miroslav Balco 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2016  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. 24 -29/2016 zo dňa 08.09.2016. 



- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 29/2016  - na Martinskú zábavu boli dobré ohlasy, 

do budúcna treba prehodnotiť počet účastníkov o zábavu bol veľký záujem, poďakoval 

členom športovo-kultúrnej komisie, ktorí sa podieľali na príprave, sponzorom za ceny 

do tomboly   

- Ostatné uznesenia boli schvaľovacie 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

08.09.2016. 

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

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 4.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018-2019      

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu, ktorý obdržali na 

pripomienkovanie a doplnenie, príjmy sa oproti roku 2016 zvýšili o 7 000 € - hlavne príjmy 

z podielových daní a dane z nehnuteľnosti a bežné výdavky sa zvýšili o 7 000 , zvýšenie bolo 

v položkách mzdy ( 4 % schválené navýšenie miezd pracovníkov vo verejnej a štátnej správe, 

doplatok na mzdu zamestnanca zamestnaného na § 54 – dotované z ÚPSVR) , odvody a nákup 

materiálu a všeobecné služby. Rozpočet sa bude schvaľovať na zastupiteľstve 09.12.2016. 

K návrhu neboli pripomienky, len bude potrebné doplniť do kapitálových výdavkov nákup 

pozemku pod cyklochodník. Upravený návrh rozpočtu bude vyvesený v úradnej tabuli. 

 

K bodu 5. Úprava rozpočtu obce za rok 2016 

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov, s rozpočtovým opatrením č.8/2016, presun medzi 

položkami v kompetencii starostu obce (príloha č. 2   ), s poslednými úpravami – rozpočtové 

opatrenie 9/2016-  dotácie budú poslanci oboznámení na zasadnutí v decembri. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 – presun medzi položkami 

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

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

                  

 K bodu 6.  Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 

Starosta obce nariadil  vykonať  riadnu dokladovú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2016 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. 

Zároveň nariadil vykonať aj fyzickú inventúru majetku a vymenoval inventarizačné komisie. 

Do ÚIK vymenoval: predseda: Ing. Ján Šmídt , členovia: Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco, 

(príloha č. 3) do IK vymenoval viď príloha č. 4. Jednotliví členovia komisií boli informovaní 

o povinnostiach člena IK, čo potvrdili svojimi podpismi.(príloha č. 5) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

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

Balco  

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

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

.  

K bodu č. 7 Prejednanie a schválenie odmien 

 

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



podieľali na plnení úloh obce v roku 2016 budú vyplatené v zmysle „Zásad odmeňovania 

poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka Lehota“ (príloha č. 6) 

Hlavnej kontrolórke obce navrhol odmenu vo výške 25 % z platu za rok 2016,  bolo 

vyplatených len 10 mesiacov, čo predstavuje 25 % z 564,21 € výšku odmeny 141,- €. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje odmenu za rok 2015 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 25 % z platu za rok 

2016. 

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

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 8. Prehodnotenie VZN obce 

 

Starosta obce skonštatoval že v roku 2016 sa nebudú upravovať VZN obce, ani poplatok za 

hrobové miesta sa nebude meniť, do cintorína sa dajú nádoby na separovanie odpadu. 

 

K bodu 9.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že pri príležitosti osláv „Vítanie Mikuláša“ sa objedná  

divadelné predstavenie z Revúcej. Na konci príbehu sa deti stretnú s Mikulášom, ktorý im rozdá 

balíčky, navrhol pripraviť balíčky v hodnote 3 € - 45 balíčkov. Rozsvietenie stromčeka navrhli 

poslanci na 17.12.2016. Oslovili sa súbory- spevokol BJB a spevokol ev.cirkvi a.v. LECHEM.  

Pri tej príležitosti sa bude  podávať varené víno a čaj pre deti  v klube dôchodcov. Balíčky pre 

dôchodcov od 62 rokov vo výške 3,- €/1 balíček – 75 ks (z toho 46 pre členov JDS) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 36/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje organizovanie osláv „Vítanie Mikuláša 04.12.2016 a Rozsvietenie stromčeka 

17.12.2016. 
 Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                            

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 10 . Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- do konca novembra je potrebné odovzdať žiadosť na BBSK na dotáciu. Navrhol, aby sa 

požiadala dotácia na bránu do cintorína, poslanci súhlasili 

- žiadosť OZ LEHVAČEN sa podá na bránu do domu smútku 

- projekty na chodníky a rekonštrukciu domu smútku ešte neboli schvaľované , na 

rekonštrukciu DS bude vyhlásená nová výzva, je prísľub, že by mohlo platiť verejné 

obstarávanie, ktoré už bolo pripravené. 

- detské ihrisko na dvore kultúrneho domu sa dobudovalo, zakúpili sa kolotoč a hojdačka, 

vybudovala sa nová brána, nasadili sa okrasné stromky, zakúpil sa dáždnik. Zo zadnej 

strany sa vybudovala brána a oplotenie. OZ LEHVAČEN získalo na detské ihrisko 

dotáciu z BBSK vo výške 3 000 €.  

- od 1.10.2016 pracujú na aktivačných prácach Dušan Klementis a Štefan Kovalčík 

- podala sa žiadosť na príspevok vo výške 120 000 € na vybudovanie cyklochodníka,  

bude potrebné odkúpiť pozemok od Slovenského pozemkového fondu o výmere 80 m2 ,  

pripravuje sa verejné obstarávanie  

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

súhlasí s odkúpením pozemku na parc. číslo KNC 507/9 zapísaného na LV 547 – orná 

pôday v katastrálnom území Revúcka Lehota  o výmere 80 m2 od Slovenského 

pozemkového  fondu . 

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

                                         proti :         0        



                                         zdržal sa:   0   

 

- prejednal sa štatút posilňovne, bude potrebné osloviť p. Jána Repáka ml. ako 

zodpovednú osobu za prevádzku posilňovne. 

 

 

 

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

 

                       Dušan Stanko                                                …...................................... 

 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  16.11.2016                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


