
 Zápisnica 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 26.06.2015.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                                          Miroslav Balco ,  

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

Neprítomný:     Poslanec: Ing. Ján Šmídt - ospravedlnený 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

      2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

      3. Kontrola plnenia uznesení 

      4. Záverečný účet obce za rok 2014 a hospodárenie  

          s finančnými prostriedkami za rok 2014. 

      5. Príprava športového dňa 

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

          2015 

      7. Obecné záležitosti 

      8. Návrh a schválenie uznesení 

      9. Záver  

 
 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  4 

poslanci( Ing. Ján Šmídt sa ospravedlnil), zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

Starosta obce navrhol doplniť program  bod č. 4 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 

účtu, bod. č. 6 – Zmena rozpočtu - rozpočtové opatrenia č. 3/2015 a č. 4/2015, bod číslo 7 VZN 

o vodení a držaní psov na území obce Revúcka Lehota. Po uvedenej zmene bol program nasledovný: 

      1. Otvorenie 

      2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

      3. Kontrola plnenia uznesení 

      4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 

      5. Záverečný účet obce za rok 2014 a hospodárenie  

          s finančnými prostriedkami za rok 2014. 

      6. Zmena rozpočtu -rozpočtové opatrenia č. 3/2015 a 4/2015 

      7. VZN č. 18/2015 o držaní a vodení psov na území obce Revúcka Lehota 

      8. Príprava športového dňa 

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

          2015 

    10. Obecné záležitosti 

    11. Návrh a schválenie uznesení 

    12. Záver  

Poslanci k uvedenej zmene nemali žiadne pripomienky a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 4. 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 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 4. 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. 10 – 15/2015 zo dňa 17.04.2015, a uznesení č. 16 – 

18/2015 z 22.06.2015. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.04.2015 

a 22.06.2015. 

- Starosta obce vyhodnotil : uznesenie 13/2015 deň matiek, akcia mala dobrú úroveň a sú veľmi 

dobré ohlasy aj na kultúrny program aj na malé občerstvenie po skončení programu. 

Poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa na akcii zúčastnili. 

- Uznesenie 14/C/1/2015 – žiadosť na dotáciu na multifunkčné ihrisko sa zaslala, doplnila sa 

o výpisy z katastra, čaká sa na odpoveď 

- Uznesenie 14/C/2/2015 – podpísala sa zmluva s Agentúrou pre rozvoj Gemera, na 

vypracovanie PHSR, uskutočnilo sa prvé stretnutie so zástupcami obce , vyzval poslancov, 

aby nabádali občanov aby vypísali dotazník, ktorí sa nachádza na stránke obce, do niektorých 

domácností bude zasielaný aj v papierovej podobe. 

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

konaného dňa 17.04.2015 – body 1, 2, 4, 6, 10, 11, 15 boli splnené, na bode 3,4 sa pracuje, 

bod 7 sa splnil čiastočne, vymenili sa okná, opravila sa voda, WC, budovu sa zatiaľ nepodarilo 

zlegalizovať, je potrebné dať vypracovať geometrický plán, bod číslo 8 ostáva nesplnený, bod 

č. 9 – spracovávajú sa ponuky na nákup lavičiek, bod číslo 10 – dotazník, ktorý vypracovala 

Mgr. Ištóková bol zaslaný   do 120 domácností (príloha č. ) vrátilo sa 22 dotazníkov, ktoré 

dostala Mgr. Ištóková na vyhodnotenie, k bodu 11 – väčšina občanov je spokojná 

s využívaním kultúrneho domu ako doteraz, niektorí by chceli, aby sa konali vystúpenia 

umelcov. Bod 12 trvá, bod 13 na 17.07.2015 je objednaný autobus na zájazd do Tiszaujvarosu, 

bod 14 – nie je splnený, bod 15 – VZN sa vypracovalo a schvaľovalo v bode 7 na rokovaní   

Starosta obce predniesol k bodu č. 6 správu „Dianie v obci za mesiace 5 – 62015, projekty, 

akcie, reprezentácia obce“ (príloha     ),  zverejnené na web.stránke obce 

- Poďakoval poslancom za organizovanie dňa detí, zvlášť manželom Šmidtovcom  za prípravu 

súťaží a Bc. Čížovej za získanie sponzorstva z TESCO Revúca, akcia mala dobrú účasť, všetci 

boli spokojní, navrhol pokračovať v tejto aktivite obce aj v budúcnosti 

 

 

- K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2014.(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 2014 výrokom 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

 

 

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

vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Revúcka Lehota za rok 

2014. 

 

K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2014 a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok  

2014. 

 

Poslanci obdržali návrh záverečného účtu za rok 2014 (príloha č. 3 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 08.06.2015. K jednotlivým častiam 

záverečného účtu nemali poslanci pripomienky, hospodárenie obce za rok 2014 skončilo zo 

schodkom vo výške 4 104,50 €, ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií. Zákonný rezervný 

fond za rok 2014 sa netvorí. Zostatok finančných operácií vo výške 8 470,56 bude presunutý do 

rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora  k účtovnej závierke a výročnej 

správe za rok 2014 (prílohy č.  4 ) a s výročnou správou za rok 2014 (príloha č. 5). Poslanci nemali 

žiadne pripomienky, Mgr. Ištóková sa informovala, kde môže nahliadnuť do výročných správ za 

staršie roky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2015 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Schvaľuje 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

                 2. schodok rozpočtu v sume 4 104,50 EUR 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 bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný z finančných operácií 

vo výške 4 104,50 EUR. Zostatok finančných operácií vo výške 8 470,56 EUR presunúť do 

rezervného fondu. 

Berie na vedomie 1. správu audítora za rok 2014 

                             2. Výročnú správu obce za rok 2014   

 

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

                                                                  Dušan Stanko)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 K bodu 6.  Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 3/2015 a č. 4/2015 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 Príloha 

č. 6) sa týkalo dotácií z ÚPSVR, kde sa schvaľovalo povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov vo výške 329,00 €. Po úprave sú bežné príjmy:              60 132,30 

                                                                   Kapitálové príjmy                0,00 

                                                                   Príjmové FO:                 4 000,00 

                                                                   Bežné výdavky:           60 132,30 

                                                                   Kapitálové výdavky:      4 000,00 

                                                                   Výdavkové FO:                      0,00 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 (príloha č. 7) – A. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy  a celkové výdavky vo výške 2 420,- € 

(príloha č. )     

                                                                                 B. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov – presun prostriedkov z rezervného fondu vo výške 600,00 € na vypracovanie 

projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia chodníkov“ . 



 

Po úprave sú: bežné príjmy                           60 132,30 

                       Kapitálové príjmy                            0,00 

                       Príjmové FO                              4 600,00 

                       Bežné výdavky                       60 132,30 

                       Kapitálové výdavky                  4 600,00 

                       Výdavkové FO                                  0,00   

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje – 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 a presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 600,- € na projektovú dokumentáciu „rekonštrukcia chodníkov“ 

Berie na vedomie – 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 

. 

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

                                                                 Dušan  Stanko)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu č. 7 VZN č. 18/2015 o držaní a vodení psov na území obce Revúcka Lehota 

 

Poslanec Dušan Stanko oboznámil  poslancov so zmenami návrhu VZN č. 18/2015 o držaní a vodení 

psov na území obce Revúcka Lehote. (príloha č. 8 ) Návrh VZN bol vyvesený 08.06.2015, zo strany 

občanov neboli podané žiadne pripomienky.  Vysvetlil, prečo sa niektoré ustanovenia museli vypustiť. 

K návrhu mala pripomienku Mgr. Ištóková, ktorá sa pýtala, ako sú občania chránený pred túlajúcimi 

sa psami a že jej vadia psy skákajúce na ploty. Dostala vysvetlenie, že niektoré zákazy sa nemôžu 

zapracovať do VZN, musí byť v súlade so zákonom  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. Ing. Šmídt musí dokončiť mapu verejných priestranstiev. Bude potrebné 

zakúpiť červené známky, ktoré budú označovať nebezpečných psov. 
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje VZN č. 18/2015 o držaní a vodení psov na území obce Revúcka Lehota. 

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

                                                                 Dušan  Stanko, )                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 8 . Príprava športového dňa 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že športový deň je naplánovaný na 4. júla 2015. Vyzval všetkých 

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

Balco, občerstvenie p. Stanko, Ing. Šmídt pripravil plagát, ktorý bude zverejnený na stránke obce aj 

v tabuli, navrhli, aby sa prilepili aj na stĺpy v obci. Akcia bude propagovaná aj vyhlásením v obecnom 

rozhlase. Oboznámil poslancov, že zabezpečil stan, niektoré športové pomôcky k disciplínam sa 

požičajú v škole. Poslanci s organizovaním športového dňa súhlasili. M Balco upozornil, že bude 

potrebné opraviť a vymeniť poklop na šachtu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Súhlasí s organizovaním športového dňa 4. júla 2015 

 

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

                                                                 Dušan  Stanko)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    



K bodu 9. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok  2015 

 

Hlavná kontrolórka obce 

  -predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015 (Príloha č. 9 ), ktorý bol 

zverejnený v obecnej tabuli od 10.06.2015. Poslanci k návrhu nemali pripomienky. 

- oboznámila poslancov s výsledkami jednotlivých kontrol za obdobie marec – jún 2015 (príloha č. 

10) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Berie na vedomie  1. plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 

                              2. správy z kontrol za obdobie marec – jún 2015  

 

K bodu 10. obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov 

- P. Gatial požiadal, či by si niekde v cintoríne mohol umiestniť reklamnú tabuľku, poslanci 

súhlasili, len treba určiť vhodné miesto 

- oslovil p. Stankoviča, aby vypracoval ponuku na brúsenie parkiet v sále KD, ktoré sú v zlom 

stave. Jeho ponuka je za brúsenie približne 570,- € na dohodu o vykonaní práce. – na to 

zareagoval p. Balco – má kontakt na firmu z Lučenca, ktorá má dobré výsledky, zistí cenovú 

ponuku. 

- p. Sokolová  má záujem o prenájom bytu v kultúrnom dome – ešte nie je dokončený, na jeho 

dokončenie momentálne nie sú prostriedky 

- prišli zmluvy z BBSK, zastávky sa už stavajú, treba sa stretnúť s OZ LEHVAČEN, 

a naplánovať, čo sa zakúpi na detské ihrisko, na čo reagoval Balco, že treba vybrať takú 

zostavu, aby sa neminuli všetky prostriedky z OZ, bude potrebné vyrovnať aj záhradu pri KD, 

ktorú by bolo potrebné vysiať na novo a potom pravidelne kosiť, upozornil tiež, že je otvorená 

trafo stanica 

Mgr. Ištóková – nie je spokojná s informovanosťou zo strany obecného úradu -  na čo starosta 

reagoval, že nič nie je dokonalé a stále je čo vylepšovať. Nič sa nerobí tzv. „za chrbtom 

občanov“ a obecný úrad sa snaží rôznym spôsobom (web stránka, písomné pozvania, obecný rozhlas, 

obecná tabuľa) informovať o aktuálnom dianí v obci. Väčší záujem o informácie by očakával zo 

strany niektorých poslancov osobnou návštevou obecného úradu aj mimo oficiálnych zasadnutí 

zastupiteľstva.  

 

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

 

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

 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  26.06.2015                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


