
 Zápisnica 

z ôsmeho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 12.09.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                                            Miroslav Balco 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                           

PROGRAM 

 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 a úprava rozpočtu. 

       5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2018 a plán práce na II. polrok 2018 

 6.  Príprava 23. stretnutia rodákov obce 

       7 . Obecné záležitosti 

 8.  Návrh a schválenie uznesení 

 9. Záver 

 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

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

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

Poslanec p. Pavlák navrhol doplniť program o bod Schválenie Dodatku č 1 ku Kúpnej zmluve 

uzatvorenej dňa 26.02.2008 a schválenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – 

pozemku parc. č. 373/5 zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 52 m2.  

Program po zmene : 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 a úprava rozpočtu. 

       5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2018 a plán kontrolnej činnosti  

            hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na II. polrok 2018 

       6.  Schválenie Dodatku č 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.02.2008 a schválenie vkladu  

            vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – pozemku parc. č. 373/5 zastavané plochy  

            a nádvoria  s výmerou 52 m2.  

 7.  Príprava 23. stretnutia rodákov obce 

       8 . Obecné záležitosti 

 9.  Návrh a schválenie uznesení 

 10. Záver 

Poslanci k návrhu zmeny nemali pripomienky a schválili program uznesením č. 36/2018 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 36/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         



                                         zdržal sa:   0   

   

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 37/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 25 – 30/2018 zo dňa 13.06.2018 a uznesenia 31-35/2018 

zo dňa 18.07.2018. Uznesenie č. 30/2018 – účasť na športovom dni bola dosť nízka, do budúcna bude 

potrebné vymyslieť niečo nové aby prilákalo viac účastníkov. Tí, čo sa zúčastnili boli spokojní. 

Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, hlavne športovej komisii. Všetci 

športovci ale aj publikum odchádzali domov spokojní. 

  Návrh uznesenia: Uznesenie č. 38/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných 13.06.2018 

a 18.07.2018. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu  4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018 a úprava rozpočtu  

 

Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2018 (príloha č. 2 )  na preštudovanie. Ekonómka 

obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy boli naplnené za I. polrok na 

59,27 % výdavky boli čerpané na 42,51 %, výsledok hospodárenia za I. polrok 2018 bez finančných 

operácií bol vo výške 13 918,36 €. K  jednotlivým položkám rozpočtu nemali poslanci pripomienky. 

- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 5/2018 (príloha č. 3), povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z MF,  BBSK a ÚPSVR 

v celkovej výške 7 949,82 € a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov  rozpočtovým opatrením č. 6/2018 vo výške 4 363,30 € (príloha č. 4), ku ktorému 

hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko (príloha č. 5).  

- Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              89 469,03 

-                                                                    Kapitálové príjmy                0,00 

-                                                                    Príjmové FO:             224 092,65 

-                                                                    Bežné výdavky:           89 469,03 

-                                                                    Kapitálové výdavky:  224 092,65 

-                                                                    Výdavkové FO:                      0,00 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 39/2017 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. Berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2018, 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 5/2018, 3. stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2018 B. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2018.  

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0 



                                         zdržal sa:   0 

         K bodu 5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok   2018 a schválenie 

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na II. polrok 2018 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 (príloha č. 6). 

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

nenavrhli vykonať iné  kontroly, ako sú v pláne. 

Hlavná kontrolórka predniesla Plán kontrolnej činnosti  na II. polrok 2018, ktorý bol vyvesený 

v úradnej tabuli, poslanci nemali žiadne pripomienky a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok schválili. 

(príloha č. 7) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

A. Berie na vedomie –  Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2018 

B. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na II. polrok 2018 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 6.  Schválenie Dodatku č 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.02.2008 a schválenie 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – pozemku parc. č. 373/5 zastavané 

plochy a nádvoria  s výmerou 52 m2.  
 

Poslanec Dušan Pavlák oboznámil poslancov o predaji pozemku na parc. č. 373 ešte v roku 2008. 

Uvedený pozemok si nový vlastník nedal vložiť do katastra nehnuteľností , v roku 2018 si ho dal 

vymerať geometrickým plánom a teraz si ho chce zapísať. K tomu je potrebné schváliť Dodatok č. 1 

ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.02.2008 a schváliť uznesením vklad do katastra nehnuteľností. Jedná sa 

o pozemok pod garážou a na prístupovej ceste k domu nového vlastníka – p. Marcely Bajúsovej. 

Poslanci dodatok a vklad schválili (príloha č. 8) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Shvaľuje 1. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.02.2008 

               2.  Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – pozemku, parc. č 373/5 zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 52 m2 vyčleneného na základe Geometrického plánu č. 50975765-

38/2018 z parcely 373/1 zapísanej na LV č. 401 pre obec Revúcka Lehota, okres Revúca, katastrálne 

územie Revúcka Lehota pre Marcelu Bajúsovú, Revúcka Lehota č. 84 a to ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. schvaľovaný  trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, ide o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa, ktorý žiadateľ 

využíva pod stavbou garáže a na zlepšenie prístupu k svojmu rodinnému domu. Predaj pozemku bol 

schválený OcZ v Revúckej Lehote uznesením č. 1/2008 zo dňa 18.02.2008  za cenu 20,- SK/m2, teda 

za celkovú sumu 1 040,- SK. 

K bodu č. 7 . Príprava 23 –tieho stretnutia rodákov obce 
  

Starosta obce navrhol, aby sa Stretnutie rodákov uskutočnilo 17.11.2018. Po vzájomnej dohode 

oslovil hudbu RELAX z Vlachova, keďže cena za hudbu je vyššia ako vlani, navrhol zvýšiť vstupné. 

Poslanci sa dohodli na cene 12,99 € , večera – ešte sa upresní dodávateľ ,   pozvánka sa  vyvesí 

v predstihu, aby sa mohli prihlásiť občania obce. O výzdobu sa postarajú ženy z kultúrno-športovej 

komisie. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 42/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním 23. Stretnutia rodákov obce 17.11.2018. 

Hlasovanie:                     za:             5   (Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Ing. Ján Šmídt,  

                                                                 Dušan Pavlák, Miroslav Balco)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     



 

K bodu 7 . Obecné záležitosti  

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- dotácia z BBSK – vo výške 2 300,-  € už prišla, oprava Pomníka spolu s oplotením je už pred 

dokončením 

- dotácia z BBSK pre LEHVAČEN vo výške 2 000-  € - už sa objednal bežecký pás  

- bola schválená dotácia na dom smútku, čaká sa na podpísanie zmluvy 

- rekonštrukciu chodníkov sa začala 

- z dotácie z  na MF v výške 5 400 € sa opravil plot na cintoríne, budúci týždeň sa dokončí, 

poďakoval p. Balcovi  , ktorého firma doviezla zeminu a upravilo sa okolie 

- o 2. zájazd do Tiszaujvarosu už nebol taký záujem, obec doplatí za autobus 120,- € 

- strecha na šatni na ihrisku sa opravila a natrela odhrdzovačom a farbou 

- uskutočnil sa bezplatný prevod pozemku pod cyklochodníkom od SPF, pozemok je už 

zapísaný na LV 

- rekonštrukcia verejného rozhlasu – máme ponuku od NEONPLUS s.r.o. 

- družstvo RL reprezentovalo našu obec na Chyžné CUP, za čo im poďakoval 

- cyklochodník – je dokončený, 26.09. 2018 bude kolaudácia 

- na DČ od pracujú Š. Kovalčík a E. Topoliová a M. Málik  

- urobili sa dvere do pivnice v kultúrnom dome, ešte bude treba obložiť schody dlažbou 

- prišla zmluva na dotáciu z BBSK na vyasfaltovanie cyklochdníka smerom na Chyžné, bude 

potrebné urobiť verejné obstarávanie 

- do novembra treba rozhodnúť, na čo sa bude žiadať dotácia z BBSK v roku 2019 

- M. Balco navrhol, že by sa mohlo žiadať na označenie cyklochodníka, na čo mu odpovedal 

starosta, že značenie chodníkov má v pláne aj MAS Stredný Gemer a tiež sa pripojil Ing. Ján 

Šmídt, že aj Oblastná organizácia rozvoja cestovného ruchu má prioritu vybudovanie 

a označenie cyklochodníkov na Gemeri 

 

 

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: Ing. Ján Šmídt           .......................................... 

 

                       Dušan Pavlák            …...................................... 

 

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

 

 

 

V  Revúckej Lehote  12.09.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 Starosta obce                                                                 


