
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 14.12.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúša,  

                                            Ing. Ján Repák 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Neprítomný: Ján Hlinka - ospravedlnený   

                           

PROGRAM 

      

 
1. Otvorenie.  

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa.  

3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2019.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.  

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019.  

7. Schválenie členov komisií OcZ. 

8. Obecné záležitosti.  

9. Návrh a schválenie uznesení.  

10. Záver . 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že poslanec Ján Hlinka sa 

ospravedlnil a  zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1).  Poslanci k programu nemali 

pripomienky program zasadnutia schválili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 50/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 51/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov  1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 



K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 43 – 49/2018 zo dňa 07.11.2018 a ustanovujúceho 

zastupiteľstva zo dňa 04.12.2018. 

- Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii akcií- vítanie Mikuláša a Rozsvietenie 

stromčeka, obidve akcie sa vydarili, divadielko bolo veľmi pekné aj program súboru 

LEVENDA, ľudia odchádzali spokojní.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 52/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 07.11.2018 

a 04.12.2018. 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 4. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2019 

 

Poslanci obdržali plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2019. (príloha č. 2) K predloženému 

plánu práce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č.53/2018 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán práce Obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok  2019 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

 

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

činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 3) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 54/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na I. polrok 2019. 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 6 .Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

 

Poslanci OcZ obdržali návh rozpočtu na roky 2019 – 2021 v dostatočnom predstihu, (príloha č. 4  ) 

ekonómka obce zhrnula návrh rozpočtu, rozčlenila ho na podpoložky. K návrhu rozpočtu prečítala 

stanovisko hlavná kontrolórka obce (príloha č. 5  ) , ktorá k uvedenému návrhu nemala žiadne 

pripomienky. K návrhu zaznela pripomienka od poslanca Mgr. Dušana Matúšku, ktorý navrhol, aby 

sa na nákup PC a údržbu PC urobil prieskum a Jaroslav Belica sa pýtal, či je plánovaná tvorba novej 

web stránky, všetci poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné dať urobiť novú stránku obce. Žiadne 

iné pripomienky nezazneli . 

 

 



Návrh uznesenia: Uznesenie č. 55/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

A. schvaľuje 1. Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2019 

                           Príjmová časť:      bežné príjmy:   81 992,00 

                                                         kapitálové príjmy: 97 759,00 

                                                         príjmové fin. operácie: 1 000,00 

                           Výdavková časť:   bežné výdavky: 81 992,00 

                                                          kapitálové výdavky: 1 000,00 

                                                          výdavkové fin. operácie: 97 759,00   

 

B. berie na vedomie  1.Rozpočet obce Revúcka Lehota na roky 2019 – 2020 

                                                         2019                       2020    

                       Príjmová časť:          82 992  €             83 992 € 

                       Výdavková časť:       82 992 €              83 992 € 

 

                                   2.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  obce Revúcka lehota 

na roky 2019 – 2021 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

 

K bodu 7. Schválenie členov komisií OcZ 

Na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 04.12.2018 boli zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a určená 

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

ktorých potom zvolili (príloha č. 6) 

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

volí 

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

Ján Hlinka, Ing. Ján Repák 

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

členov – Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

– v komisii kultúrno-športovej členov – Jarosalv Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Margita 

Mladšia 

Hlasovanie:                     za:             4  (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, 

                                                                Ing. Ján Repák)  

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 8. Obecné záležitosti 

 

- starosta za svojho zástupcu ustanovil – Luciu Benediktyovú 

- starosta obce informoval a vyzval poslancov : 

- aby podali návrhy na obnovenie knižnice 

- bude potrebné prehodnotiť VZN obce -  poplatky za komunálny odpad, nakoľko obec už dlhodobo 

dopláca a od budúceho roka sa dodatkom zvýšila cena za skládkovanie, a tiež dane z nehnuteľnosti – 

nemenili sa od roku 2014. 

- navrhol uskutočniť verejnú schôdzu na 30. januára 2019 

- stolnotenisový turnaj cez jarné prázdniny – koncom januára sa pripraví sála, aby sa mohlo 

trénovať 

- na aktivačných prácach pracuje Miroslav Málik, podala sa žiadosť , od 1.1. by sa mal 



zamestnať v obci v rámci projektu úradu práce v projekte Cesta na trh práce II. 

- zmluva na rekonštrukciu domu smútku je podpísaná, stavenisko je odovzdané, zhotoviteľ je 

firma KOLEK s.r.o., do októbra 2019 by sa mali práce ukončiť 

- podala sa žiadosť na BBSK – na opravu a dokončenie oplotenia cintorína 

- cyklochodník je skolaudovaný, dokončilo sa aj asfaltovanie smerom na Chyžné, bude 

potrebné doplatiť z rozpočtu obce. P. Repák  reagoval, že bude potrebné dať zábrany, lebo sa 

chodník zničí 

- čistenie potoka – prišla odpoveď z Povodia Slanej, plánuje sa, ale sú obmedzené finančné 

prostriedky 

- uskutočnila sa rekonštrukcia obecného rozhlasu, ozvučenie cintorína, osvetlenie cesty do 

cintorína – niektorí poslanci reagovali, že v uličke rozhlas nie je dobre počuť, je potrebné 

osvetliť zákrutu k novým domom 

- dala sa odpoveď na sťažnosť p. Belicu, rúra sa vymenila, na čo reagoval p. Belica, že v šachte 

majú stále vodu, každý deň ju musia odčerpávať – táto otázka ostala otvorená 

 

 

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: Mgr. Dušan Matúška                                        .......................................... 

 

                      Ing. Ján Repák                                              …...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  14.02.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                               

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


