
Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 08.04.2016.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová,  

                                            Ing. Ján Šmídt  

                                            Miroslav Balco - ospravedlnený 

                                            Mgr. Miriam Ištóková - ospravedlnená                                              

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková - ospravedlnená 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                                           

PROGRAM      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Príprava osláv „Dňa matiek“ 

5. Príprava osláv „Dňa detí“ 

6. Obecné záležitosti 

7. Návrh a schválenie uznesení 

8. Záver 

      

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov. Do programu navrhol zaradiť za bod 3 bod 

4  – úprava rozpočtu za rok 2016.Po úprave má program 9 bodov. Skonštatoval, že keďže je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) 

Program po úprave: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Úprava rozpočtu za rok 2016 

5. Príprava osláv „Dňa matiek“ 

6. Príprava osláv „Dňa detí“ 

7. Obecné záležitosti  

8. Návrh a schválenie uznesení 

9. Záver 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             3  (  Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         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. 10/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             3  (  Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 8. zo dňa 10.02.2016 

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

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

- reagoval aj na podnety z verejnej schôdze čerešňa sa vyrúbala, rozhlas sa otočil, cyklochodník 

aktuálna výzva umožňuje žiadať maximálne 50 tis. € a rozpočet cyklochodníka je 73 tis. €, 

preto nebolo možné žiadať o podporu jeho financovania, presakujúca voda z podzemného 

kanála pred č. d. 10 a 11 sa bude riešiť pri rekonštrukcii chodníkov. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 10.02.2016. 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu na rok 2016 

Ekonómka obce predniesla poslancom Rozpočtové opatrenie č. 1 – povolenie prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, ktoré sa týkalo dotácií vo výške 2 590,74 € Príloha č. 2) 

Rozpočtové opatrenie č. 2 /2016 – presun medzi položkami v kompetencii starostu (príloha č. 3) 

a rozpočtové opatrenie č. 3/2016 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

(príloha č. 4). K uvedenému opatreniu vypracovala hlavná kontrolórka obce Stanovisko, v ktorom 

odporučila návrh zmeny rozpočtu schváliť. (príloha č. 5)  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A schvaľuje  

1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

2. presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1 500,- € na vypracovanie projektov 

na Rekonštrukciu chodníkov a Rekonštrukciu domu smútku 

B – berie na vedomie: 1. rozpočtové opatrenie č. 1/2016 povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie 

                                          2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – presun medzi položkami 

                                          3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu zmeny rozpočtu  

                                              rozpočtovým opatrením č. 3/2016 

Hlasovanie:                     za:             3  (  Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Príprava osláv „Dňa matiek“ 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oslavy uskutočnili 08.05.2016. Do programu navrhol 

folklórny súbor z Tisovca, alebo divadielko detí MŠ z Jelšavy. Poslanci schválili divadielko, keď 

budú môcť prísť. Ako občerstvenie koláče a Ing. Šmídt sponzorsky prispeje medovinou. Karafiáty 

zabezpečí starosta. Pozvánky sa doručia do schránok. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním osláv „Dňa matiek“ 08.05.2016. 

Hlasovanie:                     za:             3  (  Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

K bodu 6.Príprava osláv „Dňa detí“ 

 



Keďže vlaňajší 1. ročník Dňa detí sa stretol s veľkým ohlasom, bude sa pokračovať v jeho 

organizovaní. Starosta navrhol termín 04.06.2016. Bc. Čížová zabezpečí sponzorsky drobné darčeky 

pre deti s TESCA. Ing. Šmídt v spolupráci s pracovníkmi Muránskej planiny organizovali vlani 

súťaže pre deti, zatiaľ nevie, či bude ochota od pracovníkov zapojiť sa do organizovania aj tento rok. 

Dušan Stanko navrhol, aby sa išlo na turistiku, primeranú veku detí a potom sa súťažilo a opekalo. 

Podrobnosti programu sa ešte upresnia. 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním „Dňa detí“ dňa 04.06.2016. 

Hlasovanie:                     za:             3  (  Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt                                                                                                                               

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 7. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov 

- o  podaní žiadostí na PPA na projekt „Rekonštrukcia chodníkov“  i na projekt „Rekonštrukcia domu 

smútku“  

-   oboznámil ich s firmami, ktoré vypracovávali žiadosti a uskutočňovali verejné obstarávanie, 

-   oboznámil ich o výsledku verejnej súťaže, kto vysúťažil zákazky 

-    oboznámil ich s projektom na cyklochodník, ale už sme podávali dve žiadosti a táto prekračovala 

sumu, do ktorej sa príspevok mohol žiadať 

- bola podaná žiadosť na MF (dvere na OcÚ, posilňovňu a knižnicu, úprava obecného dvora 

- žiadosť na BBSK – mala by byť schválená pre obec vo výške 2 500,- € na zariadenia do posilňovne 

a 3 000 € pre OZ Lehvačen na dokončenie detského ihriska a vstupnú bránu do KD. 

- v sále sa svojpomocne vybrúsili parkety a nalakovali – vzhľad sály sa veľmi zmenil, stroj na 

brúsenie bol požičaný zo ZŠ v Lubeníku a práce vykonali aktivační pracovníci 

- konali sa oslavy 100 rokov mala teta Belicová, je to 1. občan, ktorý sa v obci dožil 100 rokov.  

- v apríli budú v dedine 2 svadby 

- orezali  sa tuje v cintoríne, pri dome smútku aj pri OcÚ 

- upravila sa záhradka pred obecným úradom 

- firma MOTÝLIA vybudovala  3 bilbordy pri ceste, na jeden žiadali aj povolenie osvetlenia 

z verejného osvetlenia, budú mať vlastné hodiny, žiadosti sa vyhovelo 

- prišla žiadosť o vyjadrenie k osadeniu značky na Flippri 

- Bc. Čížová informovala aj názorne fotografiami poukázala na stav za záhradami, odvodňovací kanál 

je zanesený a voda sa im tlačí do záhrad. 

- Dušan Stanko navrhol, aby sa poslanci spolu so starostom išli pozrieť na dané miesto a tam rozhodli, 

ako sa táto situácia bude riešiť 

 

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  08.04.2016                                         MVDr. Ján Šeševička                                            



                                                                                                 starosta obce                                                                                                       


