
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 10.02.2015.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková 

                                          Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt                                                        

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce: v zastúpení Mgr. Ondrej Belica 

                          Verejnosť: Ing. Dušan Stanko, Mgr. Ondrej Mladší,. 

PROGRAM 

      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok 2015 

5. Návrh a schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

6. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 

7. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2014 

8. Zápis do obecnej kroniky za rok 2014 

9. Obecné záležitosti 

10. Návrh a schválenie uznesení 

11. Záver 

      

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  všetci 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                  Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2015  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                  Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2014 zo dňa 15.12.2014 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2015 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15.12.2014. 

 

K bodu 4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2015 

 

Poslanci obdržali plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015. (príloha č. 2) K predloženému 

plánu práce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2015 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje Plán 

práce obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok  2015 

 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Návrh a schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 15.12.2014 boli zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a určená 

náplň práce jednotlivých komisií. Predsedovia komisií navrhli členov do jednotlivých komisií, 

ktorých potom zvolili (príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota volí 

     -     v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov členov –     

Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco 

– v komisii na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

členov – Radoslav Johan, Dušan Stanko 

– v komisii finančnej členov – Mgr. Ondrej Belica, Bc. Jana  Čížová 

– v komisii kultúrno-športovej členov – Mgr. Miriam Ištóková, Bc, Jana Čížová, Jaroslav Belica, 

Slavomír Belica, Patrik Stanko, Mária Repáková 

 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                  Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015. 

 

Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Kučeráková  predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na I. polrok 2015. 

 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

K bodu 7.Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2014 

 

Hlavná Kontrolórka obce Magdaléna Kučeráková 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 2014.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky.(Príloha č. 5) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2014 

 

 

K bodu 8. Zápis do obecnej kroniky za rok 2014 

 

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. Kronikárka obce 

oboznámila poslancov s návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok 2014, ktorý dostali na 

preštudovanie. Na zasadaní OcZ ešte doplnila do návrhu niektoré časti. Poslanci pochválili 

vypracovanie zápisu, Dušan Stanko mal námietku na zápis z oblasti zo športu, ktorá sa doplnila . Po 

uvedených doplnkoch poslanci zápis do obecnej kroniky za rok 2014 schválili.(príloha č. 6) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 8/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2014 

 

Hlasovanie:                     za:             5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Mgr. Miriam Ištóková, 

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov 

– organizovanie stolnotenisového turnaja – 20.-21.2 2015. Poháre sú zakúpené, o občerstvenie 

a malé sladké ceny pre deti sa postará obecný úrad, požiadal predsedu kultúrno športovej 

komisie Dušana Stanku a Mgr. Ondreja Belicu o spoluprácu pri organizovaní turnaja a vyzval 

všetkých poslancov, aby sa zúčastnili a zapojili  do súťaží 

– o Zmluve s Ing. Nosálom o poskytovaní služieb v oblasti BZOP a ZPS, CO 

– o dodatku k zmluve za vývoz odpadu s firmou Brantner Gemer s.r.o. 

– o výmene elektrického vedenia, ktoré by sa malo realizovať do konca mája, občania budú o 

odstávkach elektriky informovaní 

– o vymenovaní zástupcu starostu – p. Dušana Stanka (príloha č. 7) 

– o dodatku k zásadám odmeňovania pracovníkov obce  kde zvýšil odmenu pre správcu domu 

smútku na 150,- € (príloha č. 8  ) 

– o výzvach z ministerstva financií a pripravovaných výzvach z eurofondov, kde vyzval 

poslancov, aby navrhli, čo by sa malo z dotácií realizovať 

– o žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o podporu zväzu formou 

zakúpenia knihy Zvonia muránske zvony v hodnote 10,- € za 1 knihu, poslanci súhlasili so 

zakúpením 10 kníh (príloha č.9) 

– o práci aktivačných pracovníkov a o podanej žiadosti na dobrovoľnícku činnosť na 2 

opatrovateľky a 1 pomoc pri kultúrnych a športových podujatiach 

– o kúpe prívesnej vlečky k malému traktoru 

 

– ekonómka obce predniesla rozpočtové opatrenie č. 1/2015, povolené prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácia na referendum vo výške 640 €. (príloha č.10) 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2015 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

1. súhlasí s organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 20.-21-02-2015 

2. súhlasí so zakúpením 10 výtlačkov knihy „Zvonia muránske zvony v hodnote 100 €“ 



3. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

4. berie na vedomie Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania pracovníkov Obce Revúcka Lehota 

 

Diskusia: 

Ing. Stanko 

– vývoz komunálneho odpadu-  navrhol, aby pred vývozom aktivační pracovníci zrátali počet 

vriec a kúp 

– vyzývať ľudí, aby fľaše stláčali a tým sa ušetrilo miesto vo vreci 

– požiadal zastupiteľstvo o vypracovanie plánu práce na volebné obdobie 

– upozornil, že potok je v havarijnom stave, bolo by potrebné ho vyčistiť 

– pouvažovať o vybudovaní klziska v záhrade pri kultúrnom dome 

Mgr. Ondrej Mladší 

– správy, ktoré sa hlásia v obecnom rozhlase dávať na obecnú stránku 

– zistiť, koľko ľudí má internet a hľadať možnosti na posilnenie signálu 

– problém s parkovaním áut 

– vypracovať plán práce a schváliť ho uznesením 

Mgr. Ondrej Belica 

– využiť výzvy z eurofondov 

– dooplotiť cintorín 

– v kultúrnom dome dokončiť byt a ponúknuť ho na prenájom 

– zintenzívniť činnosť ZPOZU 

Mgr. Miriam Ištóková 

– nedostatočné odpratávanie snehu na bočných uliciach 

– parkovanie na hlavnej ceste 

– nedostatočné verejné osvetlenie 

Miroslav Balco 

– sledovať vývoz komunálneho odpadu 

– vymeniť deon 

– vypracovať projekty na prípadné výzvy z eurofondov (dom smútku, chodníky) 

Ing. Šmídt 

– správy vysielané v obecnom rozhlase zasielať mailom 

– 3 x ročne vydávať Obecné noviny 

 

K bodu 10. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 11. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Bc. Jana Čížová                                           .......................................... 

 

                      Miroslav Balco                                             …...................................... 

 

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

 

V  Revúckej Lehote  10.02.201                                         MVDr. Ján Šeševička                                               

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


