
Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 22.02.2017.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                                           Bc. Jana Čížová – práce neschopná                                              

                          Kontrolór obce: Magdaléna Kučeráková 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce:  Mgr. Ondrej Belica 

                          Hostia: Ing. Dušana Belicová, Helena Tomšíková 

PROGRAM 

      

 
1. Otvorenie  

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

3. Zloženie sľubu náhradníka za odstúpeného poslanca  

4. Kontrola plnenia uznesení  
5. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2017  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

na I.a II. 2017.  

7. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2016 a I.II.2017  

8. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016  

9. Príprava stolnotenisového turnaja  

10. Obecné záležitosti  

11. Voľba hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  

12. Návrh a schválenie uznesení  

13. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 13 bodov. Skonštatoval, že keďže je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1). Poslanec Dušan 

Stanko navrhol presunúť bod 11 za bod 3, bod 8 zaradiť za bod 9 a pridať nový bod – schválenie 

štatútu posilňovne. Poslanci súhlasili a takto upravený program , ktorý má 14 bodov schválili. 

1. Otvorenie  

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

3. Zloženie sľubu náhradníka za odstúpeného poslanca  

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota 

5. Kontrola plnenia uznesení  
6. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2017  

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

na I.a II. 2017.  

8 Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2016 a I.II.2017  

9. Príprava stolnotenisového turnaja  

10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016  

11. Schválenie Štatútu posilňovne 

12. Obecné záležitosti  

13. Návrh a schválenie uznesení  

14. Záver  



 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             3  (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Dušan Stanko, Miroslav Balco 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

K bodu 3. Zloženie sľubu náhradníka za odstúpeného poslanca 

 

Poslanci boli na zasadnutí OcZ 09.01.2017 oboznámení s oznámením nastúpenia náhradníka na 

poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota vystaveného starostom obce MVDr. Jánom 

Šeševičkom 09.01.2017. Náhradník za poslanca Dušan Pavlák zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca, (príloha č. 2), následne bol vymenovaný za predsedu komisie verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota    

A. k o n š t a t u j e, ž e  
náhradník za odstúpeného poslanca obecného zastupiteľstva p. Dušan Pavlák zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

B. v o l í  
v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za  predsedu 

Dušana Pavláka 

Hlasovanie:                     za:             3   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

K bodu č. 4 Voľba hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že na voľbu hlavného kontrolóra obce si podali prihlášky 2 

uchádzačky – Ing. Dušana Belicová a Helena Tomšíková.  Navrhol volebnú komisiu, ktorej 

predsedom sa stal Dušan Stanko. Predseda otvoril obálky s prihláškami, skontrolovali, či obsahujú 

všetky zákonom predpísané náležitosti. Nakoľko boli prítomné obidve uchádzačky, poslanci sa ich 

mohli pýtať a aj oni mohli vyjadriť . Potom sa prešlo  k tajnej voľbe hlavného kontrolóra. Poslanci 

obdržali hlasovací lístok, na ktorom zakrúžkovali poradové číslo hlavného kontrolóra, ktorého chceli 

zvoliť. Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb. V tajných voľbách bola nadpolovičnou 

väčšinou všetkých poslancov zvolená Ing. Dušana Belicová. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 8/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota    

volí za hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota Ing. Dušanu Belicovú 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

 

 



K bodu č. 5 Kontrola uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 38 – 43 z 9.12.2016. 

- Silvestrovská zábava – asi 50 ľudí, ohňostroj veľmi pekný, posedenie na Flippri sa 

uskutočnilo, vypratala sa miestnosť pri posilňovni, urobilo sa oplotenie dvora OcÚ 

- Verejná shcôdza – asi 20 účastníkov, vyhodnotil sa rok 2016 a predniesol sa plán činnosti na 

rok 2017. Jednotlivé príspevky do diskusie sú zaznamenané v zápisnici z verejnej schôdze. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09.12.2016. 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 6. Schválenie plánu práce OcZ na rok 2017 

 

Poslanci obdržali plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2017. (príloha č. 3) K predloženému 

plánu práce neboli žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č.10/2017 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán práce Obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote na rok  2017 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

 

 

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. 2017. 

 

Hlavná kontrolórka obce Magdaléna Kučeráková  predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na I.a II. 2017. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky 

(Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota na I. a II.  2017. 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 8 .Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2016 

 

Hlavná Kontrolórka obce Magdaléna Kučeráková 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 2016.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 5) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2016 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

 

 



K bodu 9. Príprava stolnotenisového turnaja 

 

Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok bol navrhnutý 

dátum na 3.-.4.3.2017 . Bude prebiehať 2 dni – v piatok kategória deti a ženy a v sobotu muži do 50 

rokov a nad 50 rokov. Pozvánky sa pripravili na obecnom úrade a budú roznesené do domácností 

a zaslané účastníkom, ktorý nežijú v obci. 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  13/2017 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 3. – 4. 3. 2017 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016 

 

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 2016, ktorý 

dostali na preštudovanie. Na zasadaní OcZ opravili niektoré body. Poslanci aj starosta pochválili 

vypracovanie zápisu  . Poslanci zápis do obecnej kroniky za rok 2016 schválili.(príloha č. 6) 

Kronikár obce ešte poinformoval poslancov o oslavách založenia ZŠ s MŠ v Lubeníku, ktoré trvali 2 

dni a boli na vysokej úrovni. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha „Lubenícka škola v premenách 

času“, do ktorej prispel viacerými článkami . Jeden výtlačok daroval obci. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2016 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                        zdržal sa:   0    

 

K bodu 11. Schválenie Štatútu posilňovne  

 

Predseda kultúrno-športovej Dušan Stanko predložil upravený štatút posilňovne. Za vedúceho 

posilňovne bol navrhnutý Ján Repák ml. Poplatky sú uvedené v štatúte (príloha č. 7) Poslanci Štatút 

posilňovne obce Revúcka Lehota schválili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

Štatút posilňovne  obce Revúcka Lehota. 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Stanko,  Ing. Ján Šmídt, 

                                                                 Dušan Pavlák)                                                                     

                                         proti :         0      

                                        zdržal sa:   0    

 

K bodu 12. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov 

- OcÚ plánuje  organizovanie zájazdu do Bojníc niekedy koncom apríla – predbežne 29.4. – sobota 

- bude potrebné zaslať žiadosť na dotáciu z MF . Navrhol aby sa žiadalo na opravu obecného rozhlasu, 

na čo reagoval poslanec Balco, že by sa mohlo žiadať aj na opravu šatní na ihrisku. Poslanci s návrhmi 

súhlasili. 

-  starostu oslovila p. Osvaldová – kniha Gemer z neba – v prípade záujmu, keby si obec dala do 



knihy fotografiu, najmenšia investícia by bola 300 €. Poslanci sa zhodli, že nesúhlasia so zakúpením 

a reklamou v uvedenej knihe. 

- p. Zatrochová má záujem precvičovať aerobik a iné skupinové cvičenie. Pripravila leták, ktorý sa 

roznesie do domácností, na základe ktorého sa zistí záujem. V prípade záujmu obec poskytne na 

cvičenie priestory a v kultúrnom dome. Poslanci súhlasili. 

- informoval o možnosti zakúpenia fotopasce, (približne 150 €) ktorá by sa umiestnila k parkovisku 

pri cintoríne, aby sa zabránilo vyvážaniu smetí. Oslovia sa majitelia pozemkov, či súhlasia. Poslanci 

súhlasili so zakúpením fotopasce.  

- oboznámil poslancov s verejnoprospešnými prácami – Dušan Klementis sa zamestnal, na DČ 

pracujú 2 a jeden je zamestnaný na § 54.  

Dušan Pavlák – dať skontrolovať hydranty v obci, upraviť ihrisko na Doline, skontrolovať a opraviť 

kryty na chodníkoch 

 

 

K bodu 13. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 14. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Miroslav Balco                                           .......................................... 

 

                      Dušan Stanko                                             …...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  22.02.2017                                         MVDr. Ján Šeševička                                               

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


