
 Zápisnica 

zo šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 19.11.2015.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                                            Mgr. Miriam Ištóková- prišla po schválení bodu 1. 

                          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 2016 a roky 2017-2018      

 5. Úprava rozpočtu obce za rok 2015 

 6. Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 7. Prejednanie a schválenie odmien 

 8. Prehodnotenie VZN obce 

 9. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“ 

 10. Obecné záležitosti 

 11. Návrh a schválenie uznesení 

 12. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

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

prítomní  4 poslanci( Mgr. Miriam Ištóková – prišla po schválení bodu 1.), zasadnutie je 

uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 6. 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:  Mgr. Miriam Ištóková, Dušan Stanko 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 36/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 6. 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. 28 – 34/2015 zo dňa 11.09.2015. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 37/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

11.09.2015. 

- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 34/2015  - na Martinskú zábavu boli dobré ohlasy, 

hudba, strava, výzdoba boli dobré, predtancovanie dodalo zábave sviatočnú atmosféru 

- Uznesenie 14/C/2/2015 – príprava PHSR – body,  ktoré navrhol doplniť do PHSR 

Dušan Stanko boli doplnené, poslanci obdržali akčný plán, do ktorého sa ešte môžu 

doplniť aktivity  do pondelka, kedy sa PHSR uzavrie a do konca novembra by mal byť 

dokončený, ešte sa musí poslať na schválenie na životné prostredie.   

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

programu OcZ konaného dňa 17.04.2015, ktoré ešte nie sú splnené – bod 3 – poklopy 

nie sú opravené – výzvy z EÚ sú už vydané, plánujeme požiadať aj o dotáciu na 

rekonštrukciu chodníkov a pri tom by sa urobili aj poklopy a opravu v rámci projektu,  

bod 4 – stretnutie s riaditeľom Povodia Slanej sa uskutočnilo, na základe ktorého sa 

20.09.2015 podala žiadosť na opravu brehov potoka, prišla odpoveď, že po obhliadke 

zistili, že brehy potoka nie sú až v takom havarijnom stave , zaradia opravu do plánu 

podľa možností v najbližšej dobe, bod 5 – starosta oslovil telefonicky p. Petráša, ktorý 

sľúbil, že príde s ponukou – zatiaľ neprišiel,  bod 7 budovu sa zatiaľ nepodarilo 

zlegalizovať,  bod číslo 8 – vo dvore KD sa vyhotovilo detské ihrisko, na ktoré dostala 

dotáciu z BBSK OZ LEHVAČEN, ktoré požiada o dotáciu z BBSK aj tento rok, na 

dobudovanie a oplotenie ihriska a v tomto projekte by sa naplánovala aj výmena brány,  

- výmena gamatiek v zasadačke OcÚ a posilňovni a výmena okna na OcÚ bola urobená 

 

K bodu 4.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2016 a roky 2017-2018      

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu, ktorý obdržali na 

pripomienkovanie a doplnenie, príjmy sa oproti roku 2014 zvýšili o 5 000 € - hlavne príjmy 

z podielových daní a bežné výdavky sa zvýšili o 5 000 , zvýšenie bolo v položkách mzdy 

a odvody a nákup materiálu a údržba budov. Rozpočet sa bude schvaľovať na zastupiteľstve 

11.12.2015. K návrhu rozpočtu mal pripomienku Ing. Šmídt – prečo sa položka daň 

z pozemkov nezvýšili – vysvetlenie dostal pri bode 8 vyhodnotenie VZN obce. Ďalšie 

pripomienky neboli, k návrh rozpočtu sa vyvesí v obecnej tabuli. 

 

K bodu 5. Úprava rozpočtu obce za rok 2015 

 

Ekonómka obce oboznámila poslancov, že žiadna položka v rozpočte zatiaľ nie je prekročená, 

potrebné úpravy podľa čerpania vo decembri sa zapracujú do rozpočtového opatrenia, s ktorým 

budú poslanci oboznámení na OcZ v decembri. Veľké úpravy nebudú potrebné, urobia sa 

presuny medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu, ktoré sú v kompetencii starostu obce. 

                  

 K bodu 6.  Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 

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

majetku a záväzkov k 31.12.2015 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. 

Fyzická inventúra sa bude robiť len v pokladni a na ceninách. Do ÚIK vymenoval: predseda: 

Ing. Ján Šmídt , členovia: Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco, (príloha č. 2) do IK vymenoval: 

predseda – Magdaléna Kučeráková, členovia: Monika Besedová, MVDr. Ján Šeševička (príloha 

č.3) 

 

 

 



 

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

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

Balco 

.Hlasovanie:                     za:        5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková 

                                                                  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 2015 budú vyplatené v zmysle „Zásad odmeňovania 

poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka Lehota“ (príloha č. 4) 

Hlavnej kontrolórke obce navrhol odmenu vo výške 25 % z platu za rok 2015,  bolo 

vyplatených len 10 mesiacov, čo predstavuje 25 % z 535,70 € výšku odmeny 134,- €. 

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

schvaľuje odmenu za rok 2015 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 25 % z platu za 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 8. Prehodnotenie VZN obce 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že prišiel znalecký posudok od Lesov SR š.p. závod 

Revúca, v ktorom je určená hodnota pozemku na ktorom sú lesy vo výške 0,0344 €/m2, čo 

prestavuje zníženie oproti platnému VZN o 0,1315 €/m2 (takmer 80 %), preto navrhol zvýšiť 

sadzbu pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy z 2 na 2,5 %, čo je spracované v návrhu 

Dodatku č. 1 k VZN č. 17/2014. Keďže rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou podľa 

zákona č. 582/2004 môže byť maximálne 5 násobok, navrhol  zvýšiť aj sadzbu za stavebné 

pozemky na z 0,4 % na 0,5 % (príloha č. 5). Ing. Ján Šmídt mal pripomienku, že znalecký 

posudok nám nezaslali celý, preto pôjde na Lesy a bude žiadať celý posudok. Dodatok č. 1 

k VZN 17/2014 sa bude schvaľovať na OcZ 11.12.2015. 

 

K bodu 9.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že pri príležitosti osláv „VítanieMikuláša“ sa objednalo 

divadelné predstavenie z Banskej Bystrice  „Zimná rozprávka o snehuliakovej mrkve“ , ktoré 

bude 6.12.2015. 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 

12.12.2015.  Pri tej príležitosti sa bude  podávať varené víno a čaj pre deti. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje organizovanie osláv „Vítanie Mikuláša 06.12.2015 a rozsvietenie stromčeka 

12.12.2015. 
Hlasovanie:                     za:        5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková  

                                                            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. Poslanci 

rozhodli, že sa budú žiadať finančné prostriedky na dobavenie posilňovne. Zoznam 

strojov, ktoré by sa mali zakúpiť vypracuje poslanec Balco v spolupráci s chlapcami, 

ktorí posilňovňu navštevujú – zaslať do pondelka 23.11.2015 

- o dotáciu požiada aj  OZ LEHVAČEN – na dokončenie detského ihriska 

- projekty na chodníky vo výške 90 tis. EUR a rekonštrukciu domu smútku vo výške 120 

tis. EUR sú už dokončené, výzvy boli zverejnené,  Môže sa žiadať do výšky 300 tis. €, 

takže by sa mohlo žiadať ešte na jednu aktivitu. 

- VSP Stredný Gemer – stratégia je pripravená, termín odovzdania je december 2015, 

mali by byť schválené 4 projekty v rámci kraja. 

- detské ihrisko na dvore kultúrneho domu je dokončené, poďakoval OZ LEHVAČEN, 

ktoré získalo na detské ihrisko dotáciu z BBSK vo výške 1 500 €, z podielových daní 

za rok 2014 500,- €. Celková výška vyčerpaných prostriedkov na ihrisko bola 3 000 €.  

- Žiadosť JDS o finančný príspevok na vianočné balíčky. Navrhol urobiť balíčky pre 

všetkých dôchodcov v obci, ktorých je 75, z toho členovia JDS 47. Hodnota balíčka vo 

výške 3,- €. (príloha č. 5) 

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40/3 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje príspevok na vianočný balíček pre  dôchodcov obce vo výške 3,- €/ 1 

balíček. 

Hlasovanie:                     za:          5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam 

Ištóková   

-                                                               Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :       0   

                                         zdržali sa: 0 

- podal vyúčtovanie Martinskej zábavy a ešte raz podotkol, že Martinská zábava bola na 

veľmi dobrej úrovni, hostia as zabávali až do rána, poďakoval všetkým, ktorí sa 

podieľali na jej organizovaní. 

- Dušan Stanko podotkol, že do konca novembra mala byť verejná schôdza. Poslanci sa 

dohodli, že bude v januári, kde sa vyhodnotí rok 2015 a doterajšia práca obecného 

zastupiteľstva a obecného úradu.   

- Miroslav Balco navrhol, aby sa obec snažila získať do vlastníctva pozemky pri ihrisku, 

ktoré by obec mala k dispozícii v prípade ďalších výziev – starosta už v tej veci konal, 

zistil vlastníkov. OcZ poverilo p. Balca, ďalším konaním na získanie týchto pozemkov 

do vlastníctva. 

 

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

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

 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  19.11.2015                                         MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


