
 Zápisnica 

zo siedmeho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 18.07.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák 

                                          Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

      2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

      3. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na programové obdobie 2018 - 2025 

      4. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu  

          poslancov v nich v novom volebnom období r. 2018 - 2022  

      5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Revúcka Lehota na nové volebné  

          obdobie r. 2018-2022 

      6 . Obecné záležitosti 

      7. Návrh a schválenie uznesení 

      8. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  5 

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

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky a schválili ho. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

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

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

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

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0                         

 

K bodu 3. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na programové obdobie 2018-

2025 . 

 

Poslanci obdržali návrh Komunitného plánu sociálnych služieb (príloha č. 2 ) v dostatočnom 

predstihu na preštudovanie, KPSS účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 02.07.2018. Poslanci 

k návrhu nemali pripomienky a KPSS schválili 



Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

Komunitný plán sociálnych služieb   

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

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                             proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

  

 K bodu 4. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu           

poslancov v nich v novom volebnom období r. 2018 - 2022  

   

Starosta obce informoval poslancov o potrebe určiť volebný obvod a počet poslancov. V obci do 500 

obyvateľov sa môže zvoliť 3 – 5 poslancov. Po skúsenostiach z minulého volebného obdobia, 

keď  záujem kandidovať a vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva prejavilo málo 

občanov navrhol pouvažovať aj o troch poslancoch. K jeho návrhu sa pridal aj poslanec Dušan Stanko. 

Ostatní poslanci navrhovali 5 poslancov. Pri hlasovaní už boli jednotní.   

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   
Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a v súlade s § 11 

ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje  
1. pre voľby poslancov do orgánov samosprávy Obce Revúcka Lehota na nové volebné obdobie 2018 – 2022 

jeden volebný obvod 
2. počet poslancov Obce Revúcka Lehota -5 

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

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                  

                             proti :        0        

                                         zdržal sa:   0   

 

K  bodu 5 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Revúcka Lehota na nové volebné           

obdobie r. 2018-2022 

 

Všetci poslanci sa zhodli  a schválili úväzok re starostu obce v rozsahu 1 – v plnom rozsahu 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  
Návrh na uznesenie:Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  u r č u j e výkon funkcie  starostu Obce Revúcka Lehota 
v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

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

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                             proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

 

K bodu 6. Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov 

- oplotenie cintorína – práce sa majú začať 30.júla, stále sa rozhoduje, či sa dá do oplotenie 

bránka, len pod podmienkou, že nebude kaziť vzhľad oplotenia a urobí sa na náklady rodiny, 

získali sme na oplotenie finančnú dotáciu z MF vo výške 5 400,- €  

- BBSK schválil žiadosť o finančný príspevok na vyasfaltovanie časti chodníka smerom na 

Chyžné vo výške 21 000 €, čaká sa na zmluvu. 

- začala sa oprava pomníka 

- čakáme na rozpočet na opravu obecného rozhlasu – ústredňa sa preloží na OcÚ  

- v predstihu je potrebné zabezpečiť hudbu na Martinskú zábavu, poslanci súhlasili, aby sa 



zavolala skupina RELAX z Vlachova 

-  

K bodu 7. 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: Mirosalv Balco                         .......................................... 

 

                       Bc. Jana Čížová                        …...................................... 

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  18.07.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


