
 Zápisnica 

z tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 24.06.2016.    

___________________________________________________________________________ 

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. Záverečný účet obce za rok 2015  

      5. Úprava rozpočtu za rok 2016 

      6. Schválenie VZN č. 1/2016 

      7. Schválenie Štatútu krízového štábu obce 

      8. Príprava športového dňa 

      9. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok  

          2016 

      10. Obecné záležitosti 

      11. Návrh a schválenie uznesení 

      12. Záver  

 
 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 12 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  3 

poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (neskôr prišli Bc. Jana Čížová a Ing. Ján Šmídt)  (príloha 

č. 1) . 

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky a schválili program . 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco,  Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                  Dušan Stanko)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

                                                                  Dušan Stanko)                                                                   

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

  



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 9 – 14/2016 zo dňa 08.04.2016.Uznesenie č. 13/2016 – 

Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili, poďakoval všetkým ktorý sa podieľali na ich organizovaní, 

sponzorsky prispeli Ing. Ján Šmídt – medovina, Dušan Stanko prispel na koláče a MVDr. Ján 

Šeševička – karafiáty. Ženy – matky odchádzali z osláv spokojné v dobrej nálade. Uznesenie 14/2016 

– Deň detí  - oslavy sa uskutočnili za hojnej účastí detí v sprievode rodičov a starých rodičov. Deti 

mali pripravený rôzne súťaže , ktoré pripravili zamestnanci Správy NP Muránska planina, potom 

všetci spoločne opekali a zapíjali kofolou, ktorou prispel Jozef Lopušek. 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 08.04.2016. 

 

 

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2015 

 

Poslanci obdržali návrh záverečného účtu za rok 2015 (príloha č. 3 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 07.06.2016. K jednotlivým častiam 

záverečného účtu nemali poslanci pripomienky, hospodárenie obce za rok 2015 skončilo s prebytkom 

vo výške 495,46 €, ktorý bude presunutý do rezervného fondu. Zostatok finančných operácií vo výške 

5 100 € bude presunutý do rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora  

k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2015 (prílohy č.  4 ) a s výročnou správou za rok 2015 

(príloha č. 5).  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2015.(príloha č. 2) Vyhodnotila jednotlivé časti záverečného účtu, skonštatovala, že je 

spracovaný v súlade so zákonmi a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy odporúčala obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

Obce Revúcka Lehota  za rok 2015 výrokom 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2015 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Schvaľuje 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

                 2. prebytok rozpočtu v sume 495,46 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. ktorý je zdrojom rezervného fondu, zostatok finančných operácií vo 

výške 5 100,- € presunúť do rezervného fondu. 

Berie na vedomie  1.stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Revúcka Lehota 

za rok 2015. 

 

                   2. správu audítora za rok 2015 

                   3. Výročnú správu obce 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 5.  Úprava rozpočtu za rok 2016 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (príloha 

č. 6) –  B. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun prostriedkov 



z rezervného fondu vo výške 5 000 € na zhotovenie prístrešku na ihrisku. 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 

(príloha č.7  ), k uvedenej úprave nemala námietky 

 

Po úprave sú: bežné príjmy                           71 695,74 

                       Kapitálové príjmy                            0,00 

                       Príjmové FO                              6 500,00 

                       Bežné výdavky                       71 695,74 

                       Kapitálové výdavky                  6 500,00 

                       Výdavkové FO                                 0,00   

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Príloha č. 6) sa týkalo dotácií z ÚPSVR, kde sa schvaľovalo povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 1 656,85 €. 

 Po úprave sú                                             bežné príjmy:              73 352,59 

                                                                   Kapitálové príjmy                0,00 

                                                                   Príjmové FO:                 6 500,00 

                                                                   Bežné výdavky:           73 352,59 

                                                                   Kapitálové výdavky:      6 500,00 

                                                                   Výdavkové FO:                      0,00 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje – 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 povolené prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov 

                     2.  presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5 000,- € na výstavbu 

prístrešku na ihrisku 

Berie na vedomie –  1. Stanovisko hlavného kontrolórka k zmene rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým 

opatrením č. 4/2016 

                                 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016 

. 

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

                                                                 Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu č. 6 Schválenie VZN č. 1/2016  

 

Starosta obce predniesol poslancom VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Revúcka Lehota. (príloha č. 8) Návrh VZN bol vyvesený 

v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky ani od občanov, ani 

od poslancov. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Sa uznieslo na VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 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    

 

 

 

K bodu 7 . Schválenie štatútu krízového štábu obce 

 

Starosta obce predniesol poslancom Štatút krízového štábu obce.(príloha č. 9) Oboznámil poslancov, 



že sa konala kontrola z okresného štábu CO , kde boli kontrolované rôzne materiály v oblasti CO , 

ktorá dopadla dobre. K Štatútu krízového štábu obce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje 1.Štatút krízového štábu obce 

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

                                                                 Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 8 . Príprava športového dňa 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že športový deň je naplánovaný na 2. júla 2016. Vyzval všetkých 

poslancov, aby sa zúčastnili. Sú pripravené disciplíny pre deti, ženy aj mužov. Guláš zabezpečí p. 

Balco, občerstvenie p. Stanko, Plagát bol zverejnený na stránke obce aj v tabuli, občanom boli 

rozposlané pozvánky . Akcia bola propagovaná aj vyhlásením v obecnom rozhlase. Oboznámil 

poslancov, že zabezpečil stan, pripraví sa ihrisko .Na ihrisko sa vybudoval prístrešok, bude potrebné 

zakúpiť vrecia na skoky vo vreci, na guláš a pivo sa budú vydávať lístky. Večer sa bude grilovať 

klobása. Lavice sa dovezú z Doliny, do budúcna by bolo dobré dať vyrobiť nové lavice spolu so 

stolíkmi.  Poslanci s organizovaním športového dňa súhlasili.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 22/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Súhlasí s organizovaním športového dňa 2. júla 2016 

 

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

                                                                 Dušan  Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 9. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok  2016 

 

Hlavná kontrolórka obce 

  -predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2016 (Príloha č. 10 ), ktorý 

bol zverejnený v obecnej tabuli od 08.06.2016. Poslanci k návrhu nemali pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Schvaľuje 1. plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 

 

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 

 

- vypracováva sa Akčný plán za okres Revúca, ktorý zastrešuje prednosta okresného úradu, sú 

zriadené rôzne komisie, je zapracovaných 35 návrhov, ktoré by mali vytvoriť nové pracovné 

miesta 

- o aktivačných pracovníkoch v obci, pomaly končia dohody 

- o rokovaní s firmou Weby Group na vypracovanie web stránky, po prednesení finančnej 

ponuky poslanci nadniesli, aby sa zistilo viac ponúk a vyberie sa pre obec najvýhodnejšia 



- prekrytie plochy na ihrisku, poďakoval Ing. Šmídtovi, ktorý dohliadal na napílenie materiálu 

- kanál za domom Bc. Čížovej sa vyčistil – poďakoval M.Balcovi, ktorý to dal vyčistiť 

- o organizovaní zájazdu do Tiszaujvarosu 08.07. a 29.07.2016, prvý termín je už vypredaný 

- budú sa stavať v obci 2 nové domy – Ing. Fulmek a p. Mihály 

- družstvo z obce sa zúčastnilo súťaže vo varení gemerských guliek v zložení Ing. Pavláková, 

Eva Machavová a Eva Šeševičková. Poďakoval im za reprezentáciu obce 

- seniori sa zúčastnili Olympijských hier seniorov, kde získali 5 medailí 

- bude potrebné prehodnotiť poplatok za hrobové miesta, prostriedky nepostačujú ani na vývoz 

odpadu z cintorína, a bude treba urobiť oplotenie, 3 x ročne sa cintorín kosí 

Miroslav Balco  

–    upozornil, že pozemky na ihrisku by sa mali odkúpiť 

- informoval sa, či je zlegalizovaná budova šatní na ihrisku 

- bolo by dobré vybaviť stavebné povolenie na stavbu cyklochodníkov 

Mgr. Miriam Ištóková 

- upozornila na opakované problémy s túlajúcimi sa psami po dedine 

- hromadenie odpadu pri cintoríne, informovala sa, či by sa nedalo vybudovať kompostovisko 

v obci 

- autá na chodníkoch, už sa to zlepšilo,  ale ešte stále niektoré autá parkujú na chodníku  

Na čo starosta odpovedal, že na všetky tieto porušenia budú zaslané upozornenia a keď 

nedôjde k náprave budú sa dávať pokuty. 

 

K bodu 11. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 12. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  24.06.2016                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


