
  

Zápisnica 

z verejnej schôdze občanov, ktorá sa konala dňa 30. januára 2019 o 15.30 hod. v klube dôchodcov 

v Revúckej Lehote. 

_______________________________________________________________________________ 

  

  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

  

P r o g r a m  : 

  

Otvorenie 

Občanov privítal a oboznámil  s programom schôdze starosta obce MVDr. Ján Šeševička 

  

Oboznámil občanov 

-          so štatistikou obce. Oproti roku 2017 sa počet obyvateľov zvýšil. Stav k 31.12.2018 je  

           306. 

-          o rokovaniach obecného zastupiteľstva – rokovalo sa 9 x, bolo prijatých 49 uznesení, 

nové zastupiteľstvo rokovalo 2 x (jedno bolo ustanovujúce ) a prijalo 7 uznesení a na 

ustanovujúcom 4 uznesenia. 

  

1. Aktivity obce v roku 2018 

Starosta obce oboznámil občanov s aktivitami v roku 2018. 

-     Rekonštrukcia chodníkov – bola schválená dotácia vo výške 97 759,- €, práce sa uskutočnili, 

na jar, keď bude lepšie počasie  sa dokončia, na uhradenie faktúr bol čerpaný preklenovací 

úver vo výške 97 759 €. V projekte nebolo uvedených 177 m a niektoré práce (šachty, 

doasfaltovanie, potrubie) bude potrebné doplatiť z vlastných prostriedkov. 

-   z dotácie z BBSK vo výške 2 300 € sa opravil Pomník padlým v II. Svetovej vojne, obec 

doplatila  1 132 €. 

-    z dotácie MF vo výške 5 400,- € sa vybudoval plot na cintoríne, obec doplatila 1 187 €. 

-    z dotácie MF vo výške 5 000,- € obec zrekonštruovala obecný rozhlas a strechu na šatniach na 

ihrisku 

-     z dotácie z BBSK vo výške 2 000,- pre OZ LEHVAČEN zakúpilo bežecký pás do posilňovne 

a hojdačky na detské ihrisko, doplatilo sa z 2 % DzP FO. 

-    vybudoval sa cyklochdník, I. etapa smerom na Mokrú Lúku je vyasfaltovaný, osadené sú 

tabule aj informačná tabula s cyklomapou . II. etapa smerom na Chyžné sa vyasfaltovala, na 

asfaltovanie bola prijatá dotácia z BBSK vo výške 21 000, obec bude musela doplatiť okolo 

2 000 € a ešte bude doplácať. 

-    predĺženie vodovodnej siete Za Humnami 

  



 

2. Plán na rok  2019 

- dokončiť chodníky 

- oprava oplotenia cintorína – žiadala sa dotácia z BBSK 

- osvetlenie cyklochodníka – OZ LEHVAČEN  žiadala sa dotácia z BBSK  

- rekonštrukcia domu smútku – žiadosť z PPA je schválená vo výške 89 400 €, dotácia bola krátená, 

obec bude musieť doplatiť približne 14 000,- €. 

   

3. Športové a kultúrne podujatia v roku 2018 

Starosta zrekapituloval športové a kultúrne podujatia v obci, ktoré boli na vysokej úrovni a na ktorých 

a ktoré mali veľmi dobrú návštevnosť: 

-          Stolnotenisový turnaj 

-          Deň matiek 

-          Deň detí 

-          Športový deň 

-          kúpanie v Tiszaujvarosi 

-          Martinská zábava 

-          Vítanie Mikuláša 

-          Rozsvietenie stromčeka 

Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní podujatí. 

Pribúdajú aj nové akcie, ktoré organizujú občania – Olddies party, Fašiangová zábava 

  

4. Hospodárenie obce v roku 2018 

Starosta obce poinformoval občanov o hospodárení obce v roku 2018. Upozornil hlavne na výdavky, 

ktoré boli použité na rozvoj obce.  Celkový výsledok hospodárenia bežných prostriedkov je prebytok 

vo výške 14 062,63 €. 

Skonštatoval, že za odvoz odpadu obec dopláca , vývozca odpadov firma Brantner Gemer s.r.o. 

navýšila sumu za skládkovanie, bude potrebné prehodnotiť výšku poplatkov. Vyzýval občanov 

k separovaniu. 

  

5. Verejno-prospešné práce 

Starosta informoval občanov o verejnoprospešných prácach v roku 2018. , na dobrovoľnícku činnosť 

pracovali: p. Topoliová a p. Kovalčík a M. Málik. V obci nie sú nezamestnaní, ktorí by sa ešte mohli 

zapojiť do verejno-prospešných prác. Podala sa žiadosť na projekt na zamestnanie M. Málika od 

februára 2019. 

  

5.  Diskusia - v diskusii vystúpili viacerí občania, ktorí podali mnoho podnetov: 

 Mgr. Ištóková  

- na cyklochodník smerom na Chyžné treba dať zábrany, aby nechodili autá, pýtala sa či sa 

plánuje mobiliár na chodník, mala pripomienky k informovanosti občanov,  za psov – 



túlajúcich sa po dedine, aj štekajúcimi  za plotmi, vyjadrila sa, že pre bezpečnosť je potrebné 

osadiť zrkadlo pri parku nevidno dobre, keď sa vchádza na hlavnú cestu, osvetlenie pri 

zastávke osvetľuje vodičov, prechod pre chodcov cez hlavnú cestu končí pri jarku, pýtala sa, 

či sa bude riešiť cesta popred ich dom, znečistenie ovzdušia pri spaľovaní odpadu 

Sitárová – na zastávke na Jelšavu stojí voda, či sa budú upravovať tuje 

P. Kučerák – sťažoval sa na kvalitu chodníkov – starosta odpovedal, že sa ešte budú dokončovať, 

chodník ešte nie je skolaudovaný, treba spísať pripomienky, odovzdajú sa zhotoviteľovi 

M. Bajús – parkovanie áut pri ceste, odpratávanie snehu, prebehla diskusia, že na jednu stranu cesty 

osadiť značku zákaz státia, nech sa chodníky neodpratávajú, sneh z chodníkov zužuje cestu 

J. Johan – šmýka sa na chodníkoch 

Mgr. Belica – vyhodnotil plnenie podnetov z vlaňajšej schôdze, značka je osadená, poďakoval za 

úpravu cintorína, kladne hodnotil informovanosť občanov, akcie, ktoré usporiada obec, činnosť ZO 

JDS 

M. Stanko – kontajner na cintoríne zastrešiť, je potrebné riešiť biologicky rozložiteľný odpad, 

vypúšťanie odpadu do potoka 

D. Pavlák – konáre zo stromov zasahujú na chodník, pýtal sa, kto bude odstraňovať staré stĺpy 

obecného rozhlasu 

Mgr. J. Kučerák – vyzval nové zastupiteľstvo, aby si utvorili obvody v dedine, aby občania vedeli, 

za ktorým majú ísť, mali predniesť svoju predstavu, čo chcú, aby sa urobilo, hlavná kontrolórka obce 

mala vyhodnotiť podnety z minulej schôdze, poukázal na slabé využívanie kultúrneho domu – 

vypracovať štatút (možnosť zriadiť sociálny podnik), odprezentoval ako by mal vyzerať erb, navrhol, 

aby sa pouvažovalo o zmene, pýtal sa na komunitný plán, kto robil ekonomické poradenstvo za 

chodníky, ohľadom erbu mu odpovedal Mgr. Belica, že rozhodli občania, pridala sa aj p. Šmídtová 

O. Belica – pýtal sa, či sa bude niečo robiť s potokom, starosta odpovedal, že sa písala žiadosť na 

Povodie Slanej, odpovedali že keď budú  prostriedky, tak sa naplánuje čistenie potoka, riešia 

havarijné stavy 

Ing. Dušan Stanko -  problémy s odpadom pri cintoríne v obci, vytvárajú sa skládky, navrhol, aby 

sa urobilo v záhrade KD klzisko -  starosta odpovedal, že Obec má v pláne vykúpiť pozemky 

a spevniť plochu pri cintoríne 

Ing. Kučerák – spaľovanie odpadu, vypúšťanie splaškov, bolo veľa podnetov, občania chcú, aby sa 

obec zveľaďovala 

Ing. Martinkovič – pridal sa k Mgr. Kučerákovi za zmenu erbu, mal pripomienku za psov, prečo sa 

zrušil bufet pre verejnosť na Martinskej zábave, v brožúre o Revúckej Lehote mali byť aj iné 

osobnosti  

   

Po skončení diskusie dostali prítomní menšie občerstvenie, starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť , podnetné návrhy a pripomienky a verejnú  schôdzu ukončil. 

  

Jednotlivé pripomienky sa preberali na obecnom zastupiteľstve. 

  

Zapísala: Monika Besedová                                                                MVDr. Ján Šeševička 

                                                                                                                    starosta obce  


