
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 10.02.2016.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová,  

                                           Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt  

                                           Mgr. Miriam Ištóková - ospravedlnená                                              

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce:  Mgr. Ondrej Belica 

                          . 

PROGRAM 

      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie plánu práce Obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok 2016 

5. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 

6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2015 

7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2015 

8. Príprava stolnotenisového turnaja 

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 je prítomná 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             4  (Miroslav Balco, 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, Ing. Ján Šmídt 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2016  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, 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. 41 – 45 zo dňa 11.12.2015 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2016 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.12.2015. 

 

K bodu 4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2016 

 

Poslanci obdržali plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016. (príloha č. 2) K predloženému 

plánu práce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2016 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje Plán 

práce obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok  2016 

 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,  

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016. 

 

Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Kučeráková  predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

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

 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,  

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

K bodu 6.Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2015 

 

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 2015.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky.(Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2015 

 

 

K bodu 7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2015 

 

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. Kronikár obce 

Mgr. Ondrej Belica oboznámil poslancov s návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok 2015, ktorý 

dostali na preštudovanie. Na zasadaní OcZ ešte doplnil a upresnil do návrhu niektoré časti. Poslanci 

pochválili vypracovanie zápisu, Dušan Stanko dal na doplnenie  zápis z oblasti zo športu, trestnej 

činnosti, starosta obce navrhol doplniť vypracovanie PHSR a zapojenie obce do VSP Stredný Gemer.  . 

Po uvedených doplnkoch poslanci zápis do obecnej kroniky za rok 2015 schválili.(príloha č. 5) 

Kronikár navrhol, aby sa zápisy do kroniky dávali na stránku obce, s čím poslanci súhlasili. 

 



Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2016 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2015 

 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,   

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0  

   

K bodu 8. Príprava stolnotenisového turnaja 

 

Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok bol navrhnutý 

dátum na 26. – 27. II. 2016, nakoľko cez prázdniny sa konajú voľby do NR SR. Bude prebiehať 2 dni 

– v piatok kategória deti a ženy a v sobotu muži do 50 rokov a nad 50 rokov. Text pozvánky pripravil 

Dušan Stanko, grafickú úpravu a rozmnoženie zabezpečil Ing. Ján Šmídt, budú roznesené do 

domácností a zaslané účastníkom, ktorý nežujú v obci. O bufet sa postará Dušan Stanko + športová 

komisia. Hlavný rozhodca – Mgr. Ondrej Belica, starosta vyzval poslancov, aby sa zúčastnili. Poháre 

pre víťazov už objednal. 

Návrh uznesenia:  Uznesenie  8/2016 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 26. – 27.02.2016. 

 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,   

                                                                 Dušan  Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0  

   

 

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov 

     -      o podaní žiadosti na PPA na projekt „Rekonštrukcia chodníkov“  (podala sa 10.02.2016) 

     -    o podaní žiadosti na projekt „Rekonštrukcia domu smútku“, ktorú bude treba podať do  

           23.03.2016,  

     - oboznámil poslancov s auditom a výsledkom kontroly 

Potom starosta spolu s poslancami rozoberali pripomienky občanov z verejnej schôdze 

 

- Autá stojace na chodníkoch- (Málik, Johan) občania sa už viac krát upozorňovali, rozhodlo 

sa, že Dušan Stanko vypracuje upozornenie, ktoré budú zakladať autám stojacim na 

chodníkoch za stierače a po viacnásobnom upozornení sa majitelia áut nahlásia na 

priestupkové konanie 

- Čerešňa pri zbrojnici ( Martinkovič) – čerešňu bude potrebné vypíliť, nakoľko jej korene 

poškodzujú múrik v potoku a už zasahujú aj do kostola, kmeň po vypílení by sa mohol na 

niečo využiť, Ing. Šmídt upozornil, že je potrebné čerešňu odfotiť a aj škody, ktoré spôsobuje. 

- Striešky na kultúrny dom – (Dušan Stanko st.) striešky sú , len keď je viac snehu tak sa vytrhnú. 

Na to Balco reagoval, že to sú malé striešky, trebalo by zakryť celé schody, dá sa vypracovať 

návrh a uvidí sa, či sa osadia staré striešky, alebo sa dá vyrobiť nová (Dušan Stanko) 

- Psy voľne sa pohybujúce po obci – (Machava) občania boli upozorňovaní , je vypracované 

VZN,  

- Vstup do cintorína – (Matejko) možno by sa mohlo vybudovať krajší vstup do cintorína, na 

to p. Belica povedal, že potrebnejší je plot od Hlinku. Ostatní poslanci konštatovali, že by si 

to mal urobiť p. Hlinka  

- Cyklochodník – (Matejko) -starosta sa vyjadril, že keď budú výzvy a budú sa dať získať 

prostriedky na vybudovanie cyklochodníka, bude sa realizovať . Vybudovanie cyklochodníka 



až po tunel v Magnezitovciach je aj súčasťou  PHSR Mikroregiónu Magnezit. 

- Cesta na Flipper –(Matejko) musí sa zistiť komu patrí a osloví sa majiteľ, aby sa podľa  

možností cesta opravila 

- Motorkári a rýchle autá v obci (Málik) – starosta reagoval, že sám viac krát videl, ako rýchlo 

autá chodia, musí vyzvať políciu, aby častejšie chodila na hliadky do dediny 

- Voda zalieva pivnice ( Jaroslav Belica) – uvidí sa, keď sa odkryjú chodníky pri rekoštrukcii 

v akom stave je potrubie a čo sa s ním bude robiť 

 

 

 

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: Miroslav Balco                                           .......................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  10.02.2016                                         MVDr. Ján Šeševička                                               

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


