
 Zápisnica 

zo šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 06.09.2017.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Dušan Pavlák, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                            Miroslav Balco 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                           

PROGRAM 

 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017 a úprava rozpočtu. 

       5.  Schválenie VZN č. 2/2017  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce   

            Revúcka Lehota  

       6.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2017 

 7.  Príprava 22. stretnutia rodákov obce 

       8 . Obecné záležitosti 

 9.  Návrh a schválenie uznesení 

10. Záver 

 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní všetci 

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

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky a schválili ho. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0   

   

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 27 - 32/2017 zo dňa 28.06.2017 a uznesenia 26/2017 zo 

dňa 07.-06.2017. Uznesenie č. 26/2017 – Športový deň aj napriek nepriazni počasia sa  vydaril. 

Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, hlavne športovej komisii. Všetci 

športovci ale aj publikum odchádzali domov spokojní, niektorí v dobrej nálade až v skorých ranných 

hodinách. 

  Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných 07. a 

28.06.2017. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu  4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2017 a úprava rozpočtu  

 

Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2017 (príloha č. 2 )  na preštudovanie. Ekonómka 

obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy boli naplnené za I. polrok na 

60,42 % výdavky boli čerpané na 48,17 %, výsledok hospodárenia za I. polrok 2017 bez finančných 

operácií bol vo výške 9 397,35 €. K  jednotlivým položkám rozpočtu nemali poslanci pripomienky. 

- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 3/2017 (príloha č. 3), povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z recyklačného fondu,  BBSK 

a ÚPSVR v celkovej výške 3 709,22 € a presun medzi položkami a rozpočtovým opatrením 

č. 4/2017 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 2 708,22 

€ (príloha č. 4), ku ktorému hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko (príloha č. 5).  

- Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              83 082,86 

-                                                                    Kapitálové príjmy                0,00 

-                                                                    Príjmové FO:             120 500,00 

-                                                                    Bežné výdavky:           83 082,86 

-                                                                    Kapitálové výdavky:  120 500,00 

-                                                                    Výdavkové FO:                      0,00 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 36/2017 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. Berie na vedomie 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017. 2. stanovisko hlavného 

kontrolóra k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 B. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

4/2017.  

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:   0 

         

 K bodu 5.  Schválenie VZN č. 2/2017  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce  

Revúcka Lehota 

 

Starosta obce informoval poslancov, že VZN č. 2/2017 bolo vyvesené v obecnej tabuli v zákonnej 

lehote. Návrh uznesenia sa doplnil o  niektoré články – hlavne čo sa týka odborného garanta, ktorým 

bude Ing. Jozef Nosáľ. Poslanci s doplnkami súhlasili. (príloha č. 6) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 37/2017 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota sa uznieslo 

na VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Revúcka Lehote. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0 



                                         zdržal sa:   0 

                                        

 

 K bodu 6.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok   2017 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 (príloha č. 7). 

Konštatovala, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené nedostatky. Poslanci nemali námietky 

ani nenavrhli vykonať iné  kontroly, ako sú v pláne. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 38/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Berie na vedomie –  Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2017 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu č. 7 . Príprava 22 –teho stretnutia rodákov obce 
  

Starosta obce navrhol, aby sa Stretnutie rodákov uskutočnilo 11.11.2017. Vstupné by bolo ako vlani 

11,- €, hudba Experience z Hnúšte , večera z Flippra – menu sa ešte dohodne, . Bc. Čížová predniesla, 

že by sa mali uprednostniť obyvatelia a rodáci obce preto poslanci navrhli,  že sa pozvánka  vyvesí 

v predstihu, aby sa mohli prihlásiť občania obce. O výzdobu sa postarajú ženy z kultúrno-športovej 

komisie. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 39/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním 22. Stretnutia rodákov obce 11.11.2017. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 7 . Obecné záležitosti  

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- Mgr. Matúška prišiel s návrhom, že usporiadajú 7.10.2017  Oldies  party, hudba p. Klimek, 

všetko potrebné zabezpečia – poslanci súhlasili 

- o stolnotenisovú ligu majú záujem 5 občania, Mgr. Matúška navrhol, aby sa súťažilo formou 

blokov – poslanci súhlasia, sála je k dispozícii 

- dotácia z BBSK – vo výške 2 500,-  € už prišla, už sa pracuje na oplotení domu smútku 

- dotácia z BBSK pre LEHVAČEN vo výške 3 000,-  € - brána , oplotenie a oprava schodov do 

cintorína- na opravu schodov prispeje aj OcÚ , do výšky približne 2 000 €. Je potrebné 

rozhodnúť, akou formou sa budú schody opravovať, či dlažba, kameň, alebo iná forma. M. 

Balco mal zistiť cenu dlažby, a koľko by stáli nové betónové schody.  

- žiadosť na rekonštrukciu chodníkov sa doplnila, čaká sa na schválenie 

- žiadosť o dotáciu na MF neschválili 

- strecha na šatni na ihrisku sa len opraví 

- cyklochodník - 17.09.2017 nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, a potom sa začne 

s realizáciou 

- vítanie Mikuláša navrhol spojiť s rozsvietením stromčeka, Bc. Čížová osloví divadielko 

z Revúcej a na rozsvietenie sa predbežne osloví  folklórny súbor  Húžva alebo Šumiacki 

chlapi   

- na DČ od 1.9.2017 nastúpili Š. Kovalčík a E. Topoliová, M. Málik robí ešte do konca 

novembra 

- Bc. Čížová – problémy s obecným rozhlasom, niekedy nepočuť, sťažnosti od ľudí – poslanci 



navrhli, aby presne zistila, kde nie je dostatočné pokrytie a bude sa to riešiť 

- Dušan Stanko – v posilňovni sa vybralo na príspevkoch 130 €. Je potrebné dokúpiť lavičku, 

zrkadlá – zistia sa ceny a z vybratého vstupného sa môže kúpiť 

-  

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 Stanko           .......................................... 

 

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

 

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

 

V  Revúckej Lehote  06.09.2017                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 Starosta obce                                                                 


