Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 20.02.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák
Ospravedlnení poslanci: Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová
Zapisovateľka: Monika Besedová
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2018
5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2018
6. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019
7. Príprava stolnotenisového turnaja.
8. Obecné záležitosti.
9. Návrh a schválenie uznesení.
10. Záver.
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril druhé zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní traja
poslanci zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1). Poslanci k programu nemali pripomienky
program zasadnutia schválili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:

za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)

K bodu č. 3 Kontrola uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 50-56/2018 zo 14.12.2018.
- verejná schôdza – 26 prítomných, vyhodnotil sa rok 2018 a predniesol sa plán činnosti na rok
2019. Jednotlivé príspevky do diskusie sú zaznamenané v zápisnici z verejnej schôdze.
- sála na tréningy je otvorená
- pouvažovať o otvorení knižnice ( v stredu cez pracovnú dobu)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 14.12.2018.
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)
K bodu 4 .Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2018
Hlavná Kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 18f ods. 1 písm. e) predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za II. polrok
2018. Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 2)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2019 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota z kontrol za II. polrok 2018
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)
K bodu 5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2018
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec pri výkone samosprávy je povinná viesť obecnú kroniku. Kronikár obce
Mgr. Ondrej Belica oboznámil poslancov s návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok 2018, ktorý
dostali na preštudovanie, k návrhu nemali žiadne pripomienky. (príloha č. 3)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2019 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
zápis do obecnej kroniky za rok 2018
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)
K bodu 6. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2019
Starosta obce poinformoval poslancov s potrebou presunúť prostriedky z rezervného fondu na
dofinancovanie rekonštrukcie chodníkov, nakoľko v projekte neboli zahrnuté kvôli limitovanej výške
dotácie (100 000 €) a skutočnostiam zisteným len pri realizácii projektu, niektoré činnosti – výmena
kanalizácie, poklopy na žumpy, doasfaltovanie, 173 m chodníkov.
Ekonómka obce potom predniesla Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktoré zahŕňa presuny medzi
položkami a tiež presun z rezervného fondu na rekonštrukciu chodníkov (príloha č. 4) Hlavná
kontrolórka obce predniesla stanovisko k úprave rozpočtu (príloha č. 5) - k uvedenej zmene rozpočtu
nemala námietky .
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2019 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019, presun peňažných prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 15 000 € na Rekonštrukciu chodníkov, berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k úprave rozpočtu.
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)
K bodu 7. Príprava stolnotenisového turnaja
Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok bol navrhnutý
dátum 8. – 9. marec 2019 . Bude prebiehať 2 dni – v piatok kategória deti a ženy a v sobotu muži do
50 rokov a nad 50 rokov. Bude potrebné vyrobiť a rozposlať pozvánky. Poslanec Belica navrhol, aby
sa v sobotu ponúkal kotlíkový guláš, pre súťažiacich zdarma a pre ostatných možnosť zakúpenia.
Tiež navrhol, aby bola aj kategória pre malé deti, na čo starosta odpovedal, že keď bude záujem,
môže byť aj takáto kategória a pre deti sa objednajú medaily a sladká odmena. O bufet sa postará
kultúrno-športová komisia. Hlavný rozhodca – Mgr. Ondrej Belica, starosta vyzval poslancov, aby sa
zúčastnili. Poháre pre víťazov sa zakúpia. Mgr. Matúška objedná loptičky. V sále sú pripravené stoly,
aby sa mohlo trénovať.
Návrh uznesenia: Uznesenie 7/2019 - Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí s
organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 8. – 9. marca 2019
Hlasovanie:
za:
3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka)
K bodu 8. Obecné záležitosti
-starosta obce informoval poslancov
- o zasadaní vlády v Revúcej, obec dostane dotáciu vo výške 8 000 € na rekonštrukciu komunikácie
Za Humnami
- o oznámení „Stráže prírody“ (podnet) podanom Milanom Hromadom o nezákonnom umiestnení
stavebného odpadu a zeminy na pozemku KN-E parc. č. 612/17 (Kopaň) a priebehu šetrenia
- na projekt „Cesta na trh práce“ nastúpil od 01.02.2019 Miroslav Málik
- do konca marca je potrebné podať žiadosť na MF o dotáciu, oslovil poslancov, aby dali návrhy, na
čo zareagovali: Belica – kamerový systém, Mgr. Matúška – kompostovisko, starosta odpovedal, že
na hospodárskom dvore je vybetónované hnojisko, kde by sa to možno mohlo zriadiť, treba zistiť za
akých podmienok by to bolo možné,
Ing. Repák – opraviť šatne na ihrisku.
Mgr. Matúška – vyviesť kontajner pri KD, podľa možnosti aj zlikvidovať – starosta odpovedal, že
zistí vo firme Brantner, či by nemali záujem o odkúpenie VOK
- o podnetoch a pripomienkach z verejnej schôdze
- na cyklochodník smerom na Chyžné sa plánujú dať zábrany, ale len od potoka, po potok je
v katastri zapísaná hasičská cesta
- p. Benedikty vypracoval stanoviská k osadeniu značky zákaz státia na jednej strane cesty –
nie je potrebné dávať, cesta je úzka , už z tohto dôvodu by nemali autá stáť na kraji cesty
(príloha č. 6)
- na osadenie zrkadla v križovatke pri bytovke je potrebné rokovať s dopravným inšpektorátom
a regionálnou správou ciest
- prechod na hlavnej ceste končí v priekope – poslanec Belica navrhol preveriť možnosť, aby
pokračoval až k vyústeniu cyklochodníka a od cyklochodníka urobiť prechod k chodníku
na pravej strane cesty, na chodník dať vyznačiť plnú čiaru

-

pri zastávke smerom na Jelšavu urobiť trativod alebo upraviť aby pri zlom počasí nestála voda
za psov , vypúšťanie odpadu zo žúmp, vyvážanie stavebného a rôzneho iného odpadu a státie
pri ceste – pripraviť upozornenie pre občanov na základe VZN a doručiť do každej
domácnosti
pôvodné stĺpy z obecného rozhlasu sa vypília svojpomocne
p. Belica navrhol, aby sa v posilňovni vyčlenil čas pre ženy – navrhol sa utorok a štvrtok od
16.00 – 18.00 a v sobotu od 9.00 – 12.00 hod.- dať oznam na posilňovňu
porozmýšľať o pozvánkach na Martinskú zábavu
zmena erbu - je to komplikované, je použitý v rôznych publikáciách
rozdeliť obec na obvody a každému prideliť poslanca, ktorému by občania podávali podnety
a pripomienky

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: Jaroslav Belica
Mgr. Dušan Matúška
Zapísala:

Monika Besedová

V Revúckej Lehote 20.02.2019

..........................................
…......................................
…......................................

MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

