
 Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 15.11.2017.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                          Ospravedlnení: Miroslav Balco   

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

 4. Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 5. Prejednanie a schválenie odmien 

 6. Prehodnotenie VZN obce 

 7. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 8. Obecné záležitosti 

 9. Návrh a schválenie uznesení 

 10. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril siedme zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  4 poslanci ( Miroslav Balco je  ospravedlnený), zasadnutie je uznášaniaschopné.  

(príloha č. 1) . 

Poslanci nemali k programu žiadne pripomienky  a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 33 -39/2017 zo dňa 06.09.2017. 

- Starosta obce vyhodnotil Stretnutie rodákov, na ktoré boli kladné ohlasy,   poďakoval 



členom športovo-kultúrnej komisie, ktorí sa podieľali na príprave, sponzorom za ceny 

do tomboly , ktorá bola hodnotná, poďakoval za prípravu peknej výzdoby, do budúcna 

každý, kto bude prihlasovať na zábavu nahlási každé meno jednotlivo  

- Ostatné uznesenia boli schvaľovacie 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 42/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

06.09.2017. 

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

 

 

K bodu 4.  Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 

Starosta obce nariadil  vykonať  riadnu dokladovú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2017 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z. 

Zároveň nariadil vykonať aj fyzickú inventúru pokladne a cenín a vymenoval inventarizačné 

komisie. Do ÚIK vymenoval: predseda: Ing. Ján Šmídt , členovia: Bc. Jana Čížová, Miroslav 

Balco, (príloha č. 2) do IK vymenoval viď príloha č. 3  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje – ÚIK v zložení: predseda: Ing. Ján Šmídt, členovia: Bc. Jana Čížová, Miroslav Balco  

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

K bodu č. 5 Prejednanie a schválenie odmien 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že odmeny poslancom, funkcionárom a občanom, ktorí sa 

podieľali na plnení úloh obce v roku 2017 budú vyplatené v zmysle „Zásad odmeňovania 

poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka Lehota“ (príloha č. 4) 

Hlavnej kontrolórke obce navrhol odmenu vo výške 15 % z platu za rok 2017,   čo predstavuje 

15 % z 756,01 € výšku odmeny 113,40 €. (príloha č.5) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 44/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje odmenu za rok 2017 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 15 % z platu za rok 

2017. 

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0   

   

K bodu 6. Prehodnotenie VZN obce 

 

Starosta obce skonštatoval že v roku 2017 sa VZN obce nebudú upravovať. 

 

K bodu 7.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že pri príležitosti osláv „Vítanie Mikuláša“ dňa 9.12.2017 

o 14.00 hod. sa objedná  divadelné predstavenie z Revúcej. Na konci príbehu sa deti stretnú 

s Mikulášom, ktorý im rozdá balíčky, navrhol pripraviť balíčky v hodnote 3 € - 45 balíčkov. 

Rozsvietenie stromčeka bude tiež  09.12.2017. Oslovil sa súbory- Qurin z Revúcej . Pri tejto 

príležitosti sa bude  podávať varené víno a škvarkové postruhníky. Pre účinkujúcich sa pripraví 



občerstvenie.  Balíčky pre dôchodcov od 62 rokov vo výške 3,- €/1 balíček – 75 ks (z toho 46 

pre členov JDS) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Súhlasí s organizovaním osláv „Vítanie Mikuláša a  Rozsvietenie stromčeka 09.12.2017. 

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

                                                                 Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

K bodu 8 . Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- Oldies party – dobrý ohlas, akcia dobre pripravená, ľudia sa zabávali 

- do konca novembra je potrebné odovzdať žiadosť na BBSK na dotáciu. Navrhol, aby sa 

požiadala dotácia na opravu Pomníka padlým v II. svetovej vojne. Poslanec D. Pavlák 

navrhol, aby sa opravil plot v cintoríne, nakoniec sa dohodlo, že sa bude žiadať na 

opravu Pomníka padlým. 

- OZ LEHVAČEN  podá žiadosť  na bežecký pás do posilňovne 

- Projekty:  na rekonštrukciu DS sa bude podávať nová žiadosť a na chodníky  čakáme  

podpísanie zmluvy 

- od 1.09.2017  pracujú na aktivačných prácach  Štefan Kovalčík a Evka Topoliová, 

Mirosláv Málik končí 30.11.2017. V obci nie je žiaden občan, ktorý  by nastúpil na 

aktivačné práce. 

- práce na cyklochodníku sa už začali, časť na Chyžné je dokončená, druhú časť je 

potrebné zaasfaltovať , zhotoviť lávku nad piesočným potokom a osvetliť 

- VSP Stredný Gemer dostalo dotáciu vo výške vyše 3 miliónov. Patrí sem skoro celý 

okres, ešte sa presne nevie, na ktoré aktivity sa použije 

- navrhol, aby sa poskytol príspevok vo výške 100 € na ohňostroj na Silvestrovskej 

zábave, poslanci kvôli bezpečnosti mali pripomienky, ale nakoniec súhlasili 

- strecha na šatni na ihrisku , keďže nám neschválili dotáciu z MF, oslovil sa p. Almáši, 

ale doteraz neprišiel, D. Stanko navrhol, aby sa oslovil p. Bariš 

- obecný rozhlas – bude sa riešiť nová ústredňa 

- poslanec  Dušan Pavlák hovoril o rozoranej poľnej ceste smerujúcej od obce na Tisov 

diel. Pri orbe na okolitej ornej pôde traktoristi rozorali aj poľnú cestu, ktorá je na katastri 

vedená ako cesta a je v majetku obce, a tá je teraz nepoužiteľná. Upozornil na sťažnosti 

občanov – starosta prisľúbil, že upozorní pracovníkov družstva 

 

 

K bodu 9. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 10. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Dušan Pavlák                                               .......................................... 

 

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

 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  15.11.2017                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                               starosta obce 


