
Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 11.04.2018   

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová,  

                                            Miroslav Balco, Dušan Pavlák 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Ospravedlnený:  Ing. Ján Šmídt                

PROGRAM      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Oslavy dňa matiek 

5. Oslava 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.  Skonštatoval, že keďže je prítomná 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

                                                                 Dušan Stanko)                                                                                                                              

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Miroslav Balco, Dušan Stanko 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 10/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

                                                                 Dušan Stanko)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 6  zo dňa 14.02.2018 

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

ktorá sa podieľala na organizovaní turnaja, aj všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili. 

Vyhodnotenie sa nachádza na stránke obce 

- poslala sa žiadosť na MF – oplotenie cintorína 



- navrhol pripraviť dodatok o Poriadku odmeňovania – zvýšiť odmenu pre smútočného rečníka 

na 50 €  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 14.02.2018. 

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

                                                                 Dušan Stanko )                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 4. Oslavy „Dňa matiek“ 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oslavy uskutočnili 13.05.2018 o 14.00. hod. Do programu 

navrhol  divadielko detí ZŠ s MŠ v Lubeníku, ktoré ponúkol Mgr. Dušan Matúška a oslovil tiež 

žiakov zo ZUŠ v Revúcej. Poslanci s programom súhlasili. Na občerstvenie sa objednajú  koláče a 

víno. Karafiáty zabezpečí starosta. Pozvánky sa doručia do schránok. Zabezpečí sa  tiež občerstvenie 

pre účinkujúcich. Starosta navrhol, aby sa ženám kúpil darček na pamiatku, poslanci súhlasili 

s nákupom darčekov vo výške 3,- € za jeden. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním osláv „Dňa matiek“ 13.05.2018 

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

                                                                 Dušan Stanko)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Oslava „Dňa detí“ 

 

Keďže doterajšie ročníky osláv Dňa detí sa stretli s veľkým ohlasom, bude sa pokračovať v ich 

organizovaní. Starosta navrhol termín 02.06.2018.  Treba zaslať žiadosť do Tesca na poskytnutie 

drobných  darčekov pre deti.  Ing. Šmídt v spolupráci s pracovníkmi Muránskej planiny sa osvedčili 

v organizovaní súťaží pre deti, , osvedčila sa aj opekačka. Deťom sa kúpia drobné darčeky .  

Podrobnosti programu sa ešte upresnia. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním „Dňa detí“ dňa 02.06.2018. 

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

                                                                 Dušan Stanko)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 7. Obecné záležitosti 

- starosta obce oboznámil poslancov: 

- p. Ištók podal sťažnosť na p. Bátoriho, ktorého kozy zničili sadenice a kríky a žiada finančné 

odškodnenie. Starosta už hovoril s p. Bátorim, ale suma za škodu sa mu zdá vysoká. Keď sa 

nedohodnú, budú to musieť riešiť podaním sťažnosti na políciu. 

- od 09.04.2018 pracuje Š. Kovalčík na dohodu, od 01.05. spolu s Evkou Topoliovou nastúpia 

na dobrovoľnícku činnosť 

- na rekonštrukciu chodníkov sa spísal protokol o odovzdaní staveniska – práce by sa mali 

začať od mája. Bude potrebné čerpať preklenovací úver na platbu. 

- Dušan Stanko upozornil na to,  že pri rekonštrukcii chodníkov, teda keď bude starý chodník 

rozkopaný, je potrebné skontrolovať rúry pod chodníkom, ktoré odvádzajú povrchovú vodu a 

zistiť, prečo voda zateká do pivníc rodinných domov č. 10 a 11, v prípade zistenia poškodenia 

je potrebné rúry vymeniť, resp. iným spôsobom opraviť 



 

- dňa 21.4.2018 sa uskutoční čistenie Muránky – zverejnené v tabuli aj na stránke, poslanec 

Pavlák navrhol, že by sa mohli vyčistiť aj jarky okolo chodníka 

- pozemok pod cyklochodníkom  (80 m2 ) nám Pozemkový fond pravdepodobne prevedie 

bezodplatne – podpísala sa zmluva a zaslaná na podpis na Slovenský pozemkový fond. 

- uskutočnila sa kontrola zo štátneho archívu na registratúru a archivovanie – neboli zistené 

nedostatky 

- ekonómka obce oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR a tiež o presune 

prostriedkov medzi položkami.(príloha č. 2) . 

Poslanci vzali rozpočtové opatrenie na vedomie uznesením č. 14/2018 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

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

                                                                 Dušan Stanko)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

            Starosta obce dňa 20.03.2018 podal majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone 

práce vo verejnom záujme, ktoré komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - predseda p. Dušana Pavlák, členovia Bc. Jana Čížová a Miroslav Balco preskúmajú 

a potvrdia na najbližšom zasadnutí OcZ. (príloha č. 3) 

 

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

                       Dušan Stanko                                       …...................................... 

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

 

V  Revúckej Lehote  11.04.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 starosta obce                                                                                                       


