
Zápisnica 

z tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 05.04.2017.   

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová,  

                                            Ing. Ján Šmídt, Miroslav Balco, Dušan Pavlák 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                                           

PROGRAM      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na obdobie marec – jún 2017 

5. Oslavy dňa matiek 

6. Oslava dňa detí 

7. Obecné záležitosti 

8. Návrh a schválenie uznesení 

9. Záver 

      

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

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

poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 5. – 15. zo dňa 22.02.2017 

- Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil na dobrej úrovni, poďakoval športovo-kultúrnej komisii, 

ktorá sa podieľala na organizovaní turnaja, vyhodnotenie sa nachádza na stránke obce. Dušan 

Stanko navrhol, aby sa v budúcnosti pred turnajom presne zadefinovali kategórie a pravidlá 



vyhodnotenia pri rovnosti bodov. 

- na najbližšie zasadnutie predvolať J.Repáka, aby informoval o činnosti posilňovne. 

- zájazd do Bojníc – objednaný autobus, roznesené letáky 

- poslali sa žiadosti na MF 

- začalo sa s cvičením, podľa záujmu žien by sa malo cvičiť v pondelok a vo štvrtok 

- hydranty sa podľa Ing. Valisku  z VVS kontrolujú 2 x ročne 

- zakúpili sa hasiace prístroje – 11 ks v hodnote 455 €, spracováva sa nový Plán požiarnej 

ochrany 

- kryty na chodníky ( z celkových 14 je 5 nevyhovujúcich) sú  objednané 

- miesto fotopasce navrhol priestor ohradiť, D. Pavlák navrhol, aby sa biologický odpad 

odvážal na bývalé hnojisko hospodárskeho dvora 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 22.02.2017. 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na marec – jún 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová  predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 2) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na I. polrok 2017. 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Oslavy „Dňa matiek“ 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oslavy uskutočnili 21.05.2017. Do programu navrhol 

folklórny súbor  Revúčka- Muránska Zdychava (p. Simanovú už oslovil) alebo divadielko detí ZŠ 

s MŠ v Lubeníku, ktoré ponúkol Mgr. Dušan Matúška. Poslanci schválili aj folklórny súbor aj 

divadielko. Na občerstvenie sa objednajú  koláče, Ing. Šmídt zabezpečí víno. Karafiáty zabezpečí 

starosta. Pozvánky sa doručia do schránok. Zabezpečí sa  tiež občerstvenie pre účinkujúcich. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním osláv „Dňa matiek“ 21.05.2017 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 6. Oslava „Dňa detí“ 

 

Keďže doterajšie ročníky osláv Dňa detí sa stretli s veľkým ohlasom, bude sa pokračovať v ich 

organizovaní. Starosta navrhol termín 03.06.2017. Bc. Čížová navrhla, aby sa zabezpečil poník pre 

najmenšie deti. Treba zaslať žiadosť do Tesca na poskytnutie drobných  darčekov pre deti.  Ing. Šmídt 

v spolupráci s pracovníkmi Muránskej planiny sa osvedčili v organizovaní súťaží pre deti, zatiaľ 

nevie, zatiaľ nevie, či bude možnosť zapojenia pracovníkov Správy NP Muránska planina do 

organizovania aj tento rok. Dobre sa osvedčilo aj maľovanie na tvár detí.  Podrobnosti programu sa 



ešte upresnia. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním „Dňa detí“ dňa 03.06.2017. 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 7. Obecné záležitosti 

- Ako hosť vystúpila Mgr. Margita Mladšia – predseda ZO JDS Revúcka Lehota, ktorá 

informovala OcZ o organizovaní Okresného turistického zrazu, na ktorom sa zúčastní 

približne 250 seniorov a požiadala o pomoc pri organizovaní tejto veľkej akcie. Termín sa po 

dohode s okresnou organizáciou ešte upresní. Bude potrebné zabezpečiť sedenie, program, 

občerstvenie. Oslovila poslancov, aby sa zúčastňovali organizačného výboru. Starosta obce 

a poslanci prisľúbili pomoc a spoluprácu.  

- oboznámila poslancov s akciou „Ukáž čo vieš a nauč nás“, ktorá sa konala v Revúcej 

a zúčastnili sa jej aj členovia našej ZO. Z podujatia odvysiela príspevok  RTVS na II. 

programe v relácii GENERÁCIA 06.05.2017 o 10.00 hod. 

- starosta oboznámil poslancov s návrhom Mgr. D.Matúšku o zriadení obecnej stolnotenisovej 

ligy. Poslanci o tom diskutovali a požadujú bližšie informácie. 

- Starosta oslovil p. Gdovina, aby pomohol pri úprave studničky. Pomoc bola prisľúbená od 

turistického oddielu Dúbrava, ktorý v rámci brigády po dodaní materiálu vyčistí studničku 

a postaví prístrešok 

- Ing. J.Šmídt  vyzval starostu, aby upozornil zástupcov Agrodružstva-S Revúca, aby dali do 

poriadku cestu, ktorá rozorali a nedá sa po nej dobre chodiť 

- Ekonómka obce oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR a tiež o presune 

prostriedkov z minulých rokov – regionálny príspevok na cyklochodník..(príloha č. 3) . 

Poslanci vzali rozpočtové opatrenie na vedomie uznesením č. 22/2017 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 22/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

Hlasovanie:                     za:             5  ( Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

            Starosta obce dňa 20.03.2017 podal majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone 

práce vo verejnom záujme, ktoré komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - predseda p. Dušana Pavlák, členovia Bc. Jana Čížová a Miroslav Balco preskúmali 

a potvrdili. (príloha č. 4) 

 

K bodu 8. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 9. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Dušan Pavlák                                        .......................................... 

                      Bc. Jana Čížová                                       …...................................... 

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

 



V  Revúckej Lehote  05.04.2017                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 starosta obce                                                                                                       


