
 Zápisnica 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 08.09.2016.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Neprítomní: Mgr. Miriam Ištóková, Miroslav Balco - ospravedlnení 

PROGRAM 

 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016 a úprava rozpočtu. 

 5.Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok  

    2016 

 6. Príprava 21 –teho stretnutia rodákov obce 

 7. Obecné záležitosti 

 8. Návrh a schválenie uznesení 

 9. Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  3 

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

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky a schválili program . 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

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

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

 

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

  

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 15 - 23/2016 zo dňa 24.06.2016.Uznesenie č. 22/2016 

– Športový deň, 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. 26/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 24.06.2016. 

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

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu  4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2016 a úprava rozpočtu  

 

Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2016 (príloha č. 2 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie. Ekonómka obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy 

boli naplnené za I. polrok na 64,34 % výdavky boli čerpané na 49,62 %, výsledok hospodárenia za I. 

polrok 2016 bez finančných operácií bol vo výške 5 257,84 €. K  jednotlivým položkám rozpočtu 

nemali poslanci pripomienky. 

- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 6/2016 (príloha č. 3), povolené 

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

BBSK a ÚPSVR v celkovej výške 9 559,15 €. 

- Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              82 992,95 

-                                                                    Kapitálové príjmy                0,00 

-                                                                    Príjmové FO:                 6 500,00 

-                                                                    Bežné výdavky:           82 992,95 

-                                                                    Kapitálové výdavky:      6 500,00 

-                                                                    Výdavkové FO:                      0,00 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Berie na vedomie  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016.stanovisko hlavného kontrolóra 

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

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 K bodu 5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok   2016 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016 (príloha č. 4). 

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

ani nenavrhli vykonať iné  kontroly, ako sú v pláne. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Berie na vedomie –  Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2016 

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

  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu č. 6 . Príprava 21 –teho stretnutia rodákov obce 
  

 

Starosta obce navrhol, aby sa Stretnutie rodákov uskutočnilo 12.11.2016. Vstupné by bolo ako vlani 

11,- €, hudba Metalena – Dušan Stanko zistí, či majú voľný termín a cenu, večera z Flippra – menu 

sa ešte dohodne, požiadal poslancov, aby oslovili sponzorov. Dohodli sa tiež, že by nemalo byť viac 

ako 82 ľudí. Bc. Čížová predniesla, že by sa mali uprednostniť obyvatelia a rodáci obce. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním 21. Stretnutia rodákov obce 12.11.2016. 

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

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    



 

K bodu 7 . Obecné záležitosti  

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- web stránka – p. Šebóšik má do konca septembra vypracovať zmluvu na základe ktorej bude 

zodpovedať za formálnu stránku obce a vypracovať cenovú ponuku 

- 8. a 27. júla sa uskutočnili zájazdy do Tiszaujvarosu, účastníci zájazdu boli spokojní 

- dotácia z BBSK vo výške 2 500 € už bola vyčerpaná, nakúpili sa stroje (jeden ešte nedodali), 

posilňovňa sa vymaľovala, dal sa nový koberec (sponzorsky z LYKOTEXU- zabezpečila Mgr. 

Hrivnáková), pod stroje sa zakúpili podložky, oficiálne otvorenie posilňovne bude až keď 

bude dodaný posledný stroj. Dušan Stanko pripravuje  Štatút posilňovne , kde sa určia  

poplatky za používanie posilňovne ( zatiaľ sa navrhlo členský ročný príspevok 20,- €, do 18 

rokov 10,- €, za jednotlivý vstup nečlenov 1,- €, do 18 r. 0,50 €.  

- Dotácia z BBSK 3 000,- € pre LEHVAČEN – zatiaľ sa kúpil kolotoč a hojdačka, objednaná 

je vstupná brána , plánuje sa oplotiť záhradu aj zozadu. 

- dotácia 5 400,- € z MF – kúpili sa 4 plastové dvere, objednané sú gamatky, zvyšné prostriedky 

budú použité na úpravu dvora pri OcÚ. 

- žiadosti na dotácie z EU – zatiaľ sa neschvaľovali (dom smútku, chodníky) 

- v mene Mgr. O.Belicu poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali pri odstraňovaní havarijného 

stavu po povodni. 

- Nánosy z chodníkov odpratávali aktivační pracovníci 

- od 1.9. sa na projekt zamestnal Miroslav Málik na 15 mesiacov, dobrovoľnícka činnosť, ktorá 

bola na čas pozastavená by mala od 1.10. pokračovať a mali by nastúpiť Dušan Klementis 

a Štefan Kovalčík. 

- 13. septembra bude v Revúcej zasadanie vlády – podľa akčného plánu, ktorý je schválený by 

ešte v tomto roku mali byť poskytnuté prostriedky vo výške 120 tis. € na cyklochodník, 

napojenie na chodník z Mokrej Lúky a jeho prdĺženie po Revúcku Lehotu. Malo by sa 

realizovať cez OZ LEHVAČEN. 

- budúci rok sa má vymieňať vodovodné potrubie v hornej časti obce (od vodojemu po bytovku) 

- potreba prehodnotiť poplatky za hrobové miesto, nepostačuje ani na vývoz odpadu, aby ostalo 

aj na údržbu cintoríne – (treba opraviť chodník, novú bránu, plot) 

- Ing. Šmídt -  zanesený žľab pred domom č. 107 – rokovať s cestármi 

                 -  zanesené koryto za záhradami v dolnej časti obce – potreba vyčistiť koryto – 

rokovať s vedením Povodia Slanej 

      -    Bc. Čížová – záujem o zorganizovanie výletu – prechod cez tunel  

     

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           .......................................... 

 

                       Ing. Ján Šmídt           …...................................... 

 

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

 

V  Revúckej Lehote  08.09.2016                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 Starosta obce                                                                 


