
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 14.02.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt , Dušan Pavlák 

                                           Bc. Jana Čížová                                              

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce:  Mgr. Ondrej Belica 

                           

PROGRAM 

      

 
1. Otvorenie.  

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa.  

3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2018.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.  

6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2017.  

7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2017.  

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 sú prítomní všetci 

poslanci zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1).  Poslanci k programu nemali pripomienky 

program zasadnutia schválili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    



 

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 46-50/2017 z 15.12.2017. 

- Silvestrovská zábava – sa pre nízky záujem neuskutočnila, príspevok na ohňostroj sa 

nevyplatil 

- Verejná schôdza – asi 13 účastníkov, vyhodnotil sa rok 2017 a predniesol sa plán činnosti na 

rok 2018. Jednotlivé príspevky do diskusie sú zaznamenané v zápisnici z verejnej schôdze. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15.12.2017. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2018 

 

Poslanci obdržali plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018. (príloha č. 2) K predloženému 

plánu práce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č.4/2018 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje Plán 

práce Obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok  2018 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017. 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová  predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na I. polrok 2018. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 6 .Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2017 

 

Hlavná Kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová 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 

2017.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2017 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 



K bodu 7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

 

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 2017, ktorý 

dostali na preštudovanie. Na zasadaní OcZ navrhli upraviť  niektoré body. Poslanci aj starosta 

pochválili vypracovanie zápisu, ktorý je vypracovaný veľmi precízne a zodpovedne. Kronikár obce 

zdôraznil, že kronika sa píše hlavne pre budúce generácie, informácie čerpá z rozhovorov, novín, 

obecnej stránky, štatistík a z vlastných evidencií. 

 Poslanci zápis do obecnej kroniky za rok 2017 schválili.(príloha č. 5) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, 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 23. a 24. februára 2018 . Bude prebiehať 2 dni – v piatok kategória deti a ženy a v sobotu 

muži do 50 rokov a nad 50 rokov. Pozvánky sa rozniesli. Starosta oslovil majstrov, RL, ktorí prisľúbili 

účasť. O bufet sa postará Dušan Stanko + kultúrno - športová komisia. Hlavný rozhodca – Mgr. 

Ondrej Belica, starosta vyzval poslancov, aby sa zúčastnili. Poháre pre víťazov sú už  kúpené. Od 

soboty sa otvorí sála, kde sú pripravené stoly, aby sa mohlo trénovať. 

Návrh uznesenia:  Uznesenie  8/2018 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 23. – 24. 2. 2018 

Hlasovanie:                     za:             5  (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Stanko,  

                                                                Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov o podnetoch a pripomienkach z verejnej schôdze 

- strieška nad schody v KD – bude potrebné osloviť niekoho, kto navrhne striešku, ktorá nenaruší 

celkový vzhľad budovy – 

 reagoval M.Balco – na strechu dorobiť  lapače snehu, na schody dať gumené protišmykové rohože 

- havarijný stav potoka -  bude potrebné rokovať s predstaviteľmi SVP 

- korene tují pri kostole prerastajú cez múrik potoka, ktorý narúšajú – dohodlo sa, že tuje sa dajú 

vypíliť 

- STOP na ceste od Flippra – starosta sa informoval, cesta nepatrí obci 

- žiadosť na MF – starosta navrhol, aby sa podala žiadosť na oplotenie cintorína 

D. Pavlák – na žiadosť občanov sa pýtal, či organizátori zábav v obci platia za prenájom sály. Starosta 

odpovedal, že za akcie usporiadané občanmi Revúckej Lehoty, ktoré sú pre všetkých občanov obec 

poplatky nevyberá a je rád, že takéto aktivity sa v obci robia. K otázke sa vyjadril aj poslanec Ing. 

Ján Šmídt v tom zmysle, že keď sa jedná o akciu vo verejnom záujme, takéto treba podporovať a je 

veľmi rád že  sa v obci angažujú mladí ľudia a organizujú akcie pre všetkých občanov. Toto 

vyjadrenie podporila väčšina poslancov zastupiteľstva. 

- Mgr. Belica O. navrhol, aby sa prehodnotili odmeny pre smútočného rečníka 



 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  14.02.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                               

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


