
Zápisnica 
z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 17.04.2015.    

_____________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková 

                                          Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt                                                        

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

PROGRAM      
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Oslavy dňa matiek 
5. Obecné záležitosti 
6. Návrh a schválenie uznesení 

7. Záver 
      

K bodu 1.Otvorenie 
 

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

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 7 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  všetci poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 
Poslanec Miroslav Balco požiadal o doplnenie programu (poslanecký návrh) o bod – „Plán úloh 

obce Revúcka Lehota na rok 2015“. Návrh bol schválený, takže sa hlasovalo o novom 

programe: 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 
3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Oslavy dňa matiek 
5. Obecné záležitosti 

6. Plán úloh Obce Revúcka Lehota na rok 2015 

7. Návrh a schválenie uznesení 

7. Záver               
 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 10/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 
 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                Ištóková, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         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 :                  Monika Besedová 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 



Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                         Ištóková, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                   
                                         proti :         0        
                                         zdržal sa:    0    

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 
 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 9/2015 zo dňa 10.02.2015 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

10.02.2015. 

• Starosta obce vyhodnotil stolnotenisový turnaj, ktorý bol podľa vyjadrení na dobrej 

úrovni, poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili a pomohli pri príprave 

turnaja, zvlášť predsedovi športovo-kultúrnej komisie Dušanovi Stankovi, 

a Miroslavovi Balcovi ako jednému zo sponzorov turnaja. Vyslovil tiež poďakovanie 

Mgr. Ondrejovi Belicovi a Ing. Dušanovi Stankovi za plynulý priebeh športových 

zápolení.  Aj poslanci predniesli, že ohlasy na turnaj boli veľmi pozitívne. Výsledky 

turnaja sú zverejnené na internetovej stránke obce. 
• Knihy „Zvonia  muránske zvony“ sa zakúpili 

 

K bodu 4. Oslavy dňa matiek 
 

Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili, akou formou sa budú robiť oslavy dňa matiek. 

Navrhol dátum 10.mája a do programu pozvať Petru Benediktyovú. Poslanci s návrhom 

súhlasili, navrhli, aby sa rozposlala pozvánka – bude lepšia informovanosť. Petru B. osloví Mgr. 

Ištóková, zabezpečiť menšie občerstvenie a kvety. Ing. Ján Šmídt osloví syna, ktorý by mohol 

predniesť básničky. 
 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2015 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním osláv Dňa matiek 10.05.2015 
 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                Ištóková, Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     
                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0    
 

K bodu 5. Obecné záležitosti 
 
- schvaľovanie  návrhu  VZN č. 18/2015 o vodení a držaní psov na území Obce Revúcka Lehota. 

(príloha č. 2) poslanec Dušan Stanko bol prerokovať návrh na prokuratúre a zistil, že návrh je 

potrebné prepracovať, niektoré ustanovenia sú v rozpore so zákonom. 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2015/B – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

neschvaľuje návrh VZN číslo 18/2015 o vodení a držaní psov na území Obce Revúcka Lehota 
Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                 Ištóková, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0    
 

- OcZ jedenkrát ročne prerokúva plat starostu obce (príloha č. 3 )  . Priemerná mesačná mzda 

v národnom hospodárstva za rok 2014 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 

858,- €. 



 Plat starostu na rok 2015 je 858 x 1,49 = 1 278,42 zaokrúhlene 1 279,- €. 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2015/A – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

určuje plat starostovi obce Revúcka Lehota Jánovi Šeševičkovi, MVDr. v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za r. 2014 a násobku 1,49 s účinnosťou od 1.1.2015 
Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                 Ištóková,  Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         
                                         zdržal sa:    0    

• Starosta oboznámil poslancov o výmene ističov , požiadalo sa o zmenu, vymenili sa 

ističe na DS, OcÚ  VO a zrušilo sa jedno odberné miesto v KD. Predpokladá sa úspora 

vo výške 600 €. 
• Autobusové zastávky – OcÚ požiadal  o dotáciu z BBSK, ktorá bola schválená vo výške 

1 500,- €. Projekty na zastávky sú vypracované, požiadal BBSK a správu ciest ako 

vlastníkov pozemku o súhlas s postavením zastávky, oslovili sa SAD Lučenec, PSBPaU 

v Revúckej Lehote a tiež VSD , ktorá mení elektrické stĺpy v obci  o sponzorský 

príspevok 
• Dotáciu vo výške 1 500,- € z BBSK dostane aj OZ Lehvačen na vybudovanie detského 

ihriska pri kultúrnom dome. Na vybudovanie ihriska sa využijú aj finančné prostriedky 

získané poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmu FO a PO 

• Rokovanie v Lubeníku so zástupcami Agentúry pre rozvoj Gemera z Hnúšte 

o vypracovaní PHSR, nakoľko do konca roka musí byť vypracovaný nový plán . Bude 

stáť okolo 400 – 500 €. 
• Multifunkčné ihrisko – obec chce požiadať o dotáciu na multifunkčné ihrisko. 

S umiestnením sa rátalo v záhrade pri KD, ale nakoľko rozmery sú nedostačujúce, 

oslovili sa majitelia záhrad p. Ganaj, a p. Kučerák, či by odpredali obci časť záhrady – 

nesúhlasili. Druhá možnosť je umiestniť ihrisko na futbalovom ihrisku. Obecný úrad 

vypracoval anketu (príloha č. 4) pre občanov, či súhlasia s umiestnením ihriska na 

futbalovom ihrisku. Z 232 rozposlaných lístkov bolo 64 nevrátených, 1 neoznačený, 

165 občanov súhlasí a 2 občania nesúhlasia. 

• M.Balco navrhol, aby sa umiestnilo tak, aby sa dalo v budúcnosti prekryť. 
 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2015/C1 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

súhlasí s výstavbou multifunkčného ihriska na ploche futbalového ihriska 
 

                               Uznesenie 14/2015/C2 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

súhlasí s vypracovaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Agentúrou pre rozvoj 

Gemera. 
Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                Ištóková, Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     
                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0    

Starosta obce informoval: 

• účasť na sneme ZMOSU 27. – 29.4.2015 
• výzvy z eurofondov na rekonštrukcie domu smútku – bude potrebné dať vypracovať 

projekt 
• internet v obci – poslanci sa dohodli, že sa vypracuje anketa, na základe ktorej sa 

občania vyjadria či sú spokojní s pripojením na internet a či by mali záujem o pripojenie 



. Dotazník vypracuje Mgr. Miriam Ištóková 
• ekonómka obce oboznámila poslancov o hospodárení za I. Q 2015 a predniesla 

rozpočtové opatrenie č. 2/2015 - dovolené prekročenie výdavkov pri  dosiahnutí vyšších 

príjmov 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2015/D – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2015 
• Mgr. Ištóková – občania hádžu smeti na pozemok pri cintoríne, navrhla, aby sa vyhlásilo 

viac krát v rozhlase aj na stránke obce upozornenie pre občanov, dať tabuľu zákaz 

sypania smetí, kompostovanie  na vlastných pozemkoch 

• M. Balco – pripraviť sa na zmenu  zákona o odpadoch, pred vývozom plastov poveriť 

niektorého z aktivačných pracovníkov, aby zrátal vrecia 

• Starosta obce oboznámil poslancov, že kronikárka obce Mgr. Danka Belicová sa vzdala 

funkcie kronikárky zo zdravotných dôvodov (príloha č. 5). Za kronikára navrhol Mgr. 

Ondreja Belicu. 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2015/E – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

menuje za  kronikára obce Mgr. Ondreja Belicu. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                 Ištóková, Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     
                                         proti :         0         
                                         zdržal sa:    0    

 

K bodu 6 . Doplnenie plánu činnosti obce na rok 2015 
 

Poslanci predložili plán úloh Obce Revúcka Lehota na rok 2015 (príloha č. 1 k bodu č. 6), 

v ktorom poukázali na oblasti, čo by sa malo v obci robiť, kde sú nedostatky, predkladali návrhy 

na riešenia, termíny dokedy plniť jednotlivé body. 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje Plán Obce Revúcka Lehota na rok 2015 uvedený v Prílohe č. 1 k bodu č. 6 programu 

obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota konaného dňa 17.04.2015 – doplnenie plánu 

činnosti obce na rok 2015. 
 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 
                                                                Ištóková, Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         
                                         zdržal sa:    0    
 

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. 
 

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

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

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

V  Revúckej Lehote  17.04.2015                                         MVDr. Ján Šeševička                                        

                                                                                                starosta obce                                                                                               


