
Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 04.12.2018.    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:    starosta obce: MVDr.Ján Šeševička 

                     Novozvolení poslanci: Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka,  

                                                          Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

                     Kontrolórka: Ing. Dušana Belicová 

                     Zapisovateľka: Monika Besedová 

                     Hostia: Mgr. Margita Mladšia, Jana Kovalčíková-  predseda MVK   

PROGRAM 
 

1. Úvodné záležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa  zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novým starostom. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu a určenie overovateľov ustanovujúceho zasadnutia 

3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 

4. Určenie platu starostu obce 

5. Rôzne 

6. Záver 

         
K bodu 1.Úvodné záležitosti 

 

a) otvorenie zasadnutia 

     V úvode  rokovania zaznela hymna Slovenskej republiky, po nej starosta obce MVDr. Ján 

Šeševička  otvoril ustanovujúce zasadnutie OcZ privítaním prítomných.  .Oboznámil ich 

s programom úvodnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva . Skonštatoval, že  sú prítomní  všetci  

novozvolení poslanci. Osobitne privítal aj predsedu a zapisovateľku miestnej volebnej komisie 

Janu Kovalčíkovú a Mgr. Margitu Mladšiu.     

b) určenie zapisovateľa  

za zapisovateľku bola navrhnutá Monika Besedová 

c) oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

Starosta obce vyzval zapisovateľku MVK, aby predniesla správu MVK obce Revúcka Lehota 

o výsledku volieb (príloha č. 1), a  po jej prečítaní odovzdala osvedčenia  novozvolenému 

starostovi MVDr. Jánovi Šeševičkovi a novozvoleným poslancom Jaroslavovi Belicovi, Lucii 

Benediktyovej Jánovi  Hlinkovi, Mgr. Dušanovi Matúškovi a  Ing. Jánovi Repákovi 

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho OcZ 

Starosta obce prečítal sľub starostu (príloha č. 2), ktorý novozvolený starosta MVDr. Ján 

Šeševička podpísal , a pokračoval vo vedení OcZ. 

e) zloženie sľubu novozvolených poslancov 

Novozvolený starosta MVDr. Ján Šeševička prečítal sľub poslancov (príloha č. 3) , ktorý 

poslanci potvrdili svojim podpisom. 

f) vystúpenie starostu 

Starosta MVDr. Ján Šeševička vystúpil s príhovorom ( príloha č. 4). 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 



A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1.   novozvolený starosta obce Ján Šeševička, MVDr. zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka, Mgr. Dušan 

Matúška, Ing. Ján Repák 

Hlasovanie:  za               5  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka, 

                                              Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                     

                       proti :         0         

                       zdržal sa:   0        

                                             

  K bodu 2 schválenie programu a určenie overovateľov  ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starosta obce prečítal program zasadnutia a za  overovateľov zápisnice navrhol Luciu 

Benediktyovú a Jaroslava Belicu. Poslanci s programom a návrhom overovateľov súhlasili. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

A . s c h v a ľ u j e 

1. program a overovateľov  ustanovujúceho zastupiteľstva 

Hlasovanie:  za:              5 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka,  

                                             Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                            

                       proti :        0         

                       zdržal sa:   0    

 

K bodu 3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov. 

Starosta obce navrhol  A .zriadenie komisií 

1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

2. komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

3. komisia kultúrno – športová                                                                      

 

B. určil náplne práce jednotlivých komisií (príloha č. 5) 

C. navrhol predsedov jednotlivých komisií 

1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  -  

   Lucia Benediktyová  

2. komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia  -  

   Jaroslav Belica 

3. komisia kultúrno – športová  - Mgr. Dušan Matúška 

 

Návrh uznesenia: 

 Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

A . z r i a ď u j e  k o m i s i e                                                                 
1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

2. komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

3. komisia kultúrno – športová                                                                            
B . v o l í 

*  v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a) predsedu – Lucia Benediktyová 

* komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

a) predseda  Jaroslav Belica 

* komisia kultúrno – športová 

a) predseda Mgr. Dušan Matúška 

C. u r č u j e  n á p l ň   i c h   p r á c e 

 *komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 



záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce , 

 v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie, 

 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 

511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

 sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

 predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

 skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

 udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo 

záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov 

OcZ. 

 * komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

 predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, 

 spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu, 

 podáva podnety na ochranu majetku obce a  občanov obce, 

 podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných 

priestranstvách obce a verejne prístupných miestach. 

  

* komisia kultúrno – športová 

 posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci, 

 spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci 

 vyjadruje sa k činnosti organizácie obce, ktorá zabezpečuje najmä  kultúrno - spoločenské 

podujatia , 

 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,  

  zúčastňuje sa na organizovaní kultúrnych a športových podujatí v obci 

Hlasovanie:  za         5  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka,  

                                        Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák) 

                       proti :   0         

                       zdržal sa: 0    

                                                                         

K bodu 4. Určenie platu starostu obce 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určovať plat starostu podľa osobitného 

zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. 

S ohľadom na počet obyvateľov obce  do 500 obyvateľov,  ide konkrétne o násobok 1,65 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 vyčíslená Štatistickým 

úradom SR je  stanovená na sumu  954 eur. 

954 x 1,651 574,10 zaokrúhlene: 1 575,00 EUR 
 

 

 

Návrh uznesenia: 



Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

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. 2017 a násobku 1,65 s účinnosťou odo 

dňa zloženia sľubu 04.12.2018 

Hlasovanie:  za         5  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ján Hlinka,  

                                        Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák) 

                       proti :   0         

                       zdržal sa: 0    

 

K bodu 5. Rôzne 

 

- starosta obce oboznámil poslancov, že 14.12.2018 bude zasadať zastupiteľstvo, kde sa 

bude schvaľovať rozpočet, poslanci obdržali pozvánky aj návrh rozpočtu 

- oslovil poslancov , aby sa zúčastnili na Stretnutí s Mikulášom a Rozsvietení vianočného 

stromčeka 

- Mgr. Margita mladšia oboznámila poslancov s činnosťou JDS v obci a vyzvala ich na 

spoluprácu  

 

K bodu 6. Záver 

Po ukončení programu  starosta obce MVDr. Ján Šeševička rokovanie ustanovujúceho 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: Lucia Benediktyová                         .......................................... 

 

                      Jaroslav Belica                                  …...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

V Revúckej Lehote  05.12.2018                                                                                                                            

                                                                                              MVDr. Ján Šeševička 

                                                                                                      starosta obce 

 


