
 

Zápisnica 
z verejnej schôdze občanov, ktorá sa konala dňa 25. januára 2017 o 17.00 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 

 

1. Aktivity obce v roku 2016 

Starosta obce oboznámil občanov s aktivitami v roku 2016.  

- podali sa žiadosti na dotácie z fondov Európskej únie – Rekonštrukcia chodníkov 

a Rekonštrukcia domu smútku – táto výzva bola zrušená, výzva na chodníky by sa mala 

vyhodnocovať. Za verejné obstarávanie a vypracovanie žiadostí sa vyplatilo okolo 5 000 

€. 

- vybrúsenie a nalakovanie  parkiet v sále kultúrneho domu – svojpomocne 

- prístrešok na ihrisku vo výške 4 700 € za sponzorstvo (guľatinu) poďakoval 

Pozemkovému spoločenstvu BPaU v Revúckej Lehote 

- dotácia z ministerstva financií – 5 400 € z ktorej boli zakúpené 4 ks dvere na obecný úrad, 

vymenili sa gamatky, upravil sa dvor na OcÚ a vymenila sa brána a oplotenie dvora OcÚ. 

spoluúčasť obce bola 600 € a obec ešte doplatila približne 1 400 €. 

- z dotácie z BBSK vo výške 2 500 € sa zariadila posilňovňa, obec doplatila približne 300 € 

- z dotácie z BBSK pre OZ LEHVAČEN sa dokúpil kolotoč a hojdačka na detské ihrisko 

a vymenila sa brána na KD, oplotila sa záhrada KD 

- zakúpili sa 4 stoly vo výške 380 € 

- dal sa vypracovať geometrický plán na šatne na ihrisku  

- v decembri sme dostali regionálny príspevok pre zaostalé okresy vo výške 120 000,- € na 

vybudovanie cyklochodníka Mokrá Lúka – Revúcka Lehota 

- obecné zastupiteľstvo zasadalo 6 x , prijatých bolo 43 uznesení  

- poslankyňa Mgr. Miriam Ištóková sa vzdala mandátu poslanca, na jej miesto nastúpi 

náhradník p. Dušan Pavlák 

- poďakoval Ing. Ivete Pavlákovej a Miroslavovi Balcovi ako štatutárom OZ LEHVAČEN 

za prácu v združení, ktorou pomáhajú k rozvoju a skrášleniu obce 

 

 

2. Plán na rok  2017 

- vybudovanie cyklochodníka  

- výmena vodovodného potrubia v hornej časti obce 

- výmena brány a oplotenia na dome smútku – podala sa žiadosť na BBSK vo výške 2 500 € 

- výmena brány  do cintorína – podala sa žiadosť na BBSK  vo výške 3 000 € 



- v prípade schválenej žiadosti – rekonštrukcia chodníkov 

- podá sa žiadosť na MF – zatiaľ ešte nie je rozhodnuté, na čo sa bude žiadať 

 

 

3. Športové a kultúrne podujatia v roku 2016 

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.  

 

4. Hospodárenie obce v roku 2016 

Starosta obce poinformoval občanov o hospodárení obce v roku 2016. Upozornil hlavne na 

výdavky, ktoré boli použité na rozvoj obce . Podotkol, že v roku 2016 sa zvýšili podielové dane. 

Celkový výsledok hospodárenia je prebytok vo výške 9 027 € €. 

Skonštatoval, že za odvoz odpadu obec dopláca približne 800 €, čo by sa nemalo a vyzval 

občanov, aby navrhli , ako danú situáciu vyriešiť. 

 

5.  Diskusia 

 

Mgr. Ondrej Belica – pripomenul , že lúj 2016 bol najdaždivejší za posledné roky, pri povodni, 

ktorá najviac poškodila jeho záhradu – zmyla asi 10 m3 zeminy mu veľmi pomohli M. Balco – 

poskytol techniku a zamestnancov,  poďakoval aj starostovi a zástupcovi starostu obce a všetkým 

,ktorí mu pomohli , kladne hodnotil, že obec usporadúva aj nové podujatia – Vítanie Mikuláša 

a Rozsvietenie vianočného stromčeka, veľmi dobre ohodnotil športový deň, kladne hodnotil 

kontakt úradu s občanmi, navrhol, aby sa dokončilo oplotenie cintorína zo strany p. Hlinku 

a ozvučenie cintorína, pri poslednom stĺpe VO vznikol kráter, ktorý je potrebné upraviť. Na záver 

skonštatoval, že rok 2016 posunul našu obec o veľký krok dopredu. 

Dušan Pavlák – ako bývalý starosta má vedomosť, že sa plánovala výmena vodovodného 

potrubia celej dediny, navrhol zistiť, či nie sú také plány, aby sa po rekonštrukcii chodníky 

nemuseli rozkopávať, k vývozu TKO upozornil, že niektorý majú aj 2 nádoby , kontrolovať 

odovzdávanie  vriec 

Mgr. Jaroslav Kučerák – navrhol dobudovať Dolinu ako oddychovú zónu, vypracovať štatút 

kultúrneho domu – mohol by sa viac využívať, vymyslieť aktivity 

Ing. Dušan Stanko -  problémy so stavebným odpadom, ohradiť parkovisko pri cintoríne, vývoz 

z cintorína – odpad separovať 

Mgr. Margita Mladšia – vyhodnotila činnosť ZO JDS, poďakovala obecnému úradu za dobrú 

spoluprácu, oboznámila občanov, že v roku 2017 sa v našej obci uskutoční okresný turistický zraz 

seniorov, na ktorom sa zúčastní okolo 220 účastníkov, privíta pomoc pri organizovaní , ohľadom 



doplácania za komunálny odpad navrhla, aby sa urobila relácia do rozhlasu, kde sa občania 

oboznámia s ekonomickými údajmi vývozu, potreba lepšie separovať 

Vladimír Sirkovský – chodníky v zime nie je kde odpratávať, navrhol, či by nebolo dobré dať 

chodník len na jednu stranu obce , parkovanie áut na cestách – pluh nemá kde sneh odpluhovať 

Ing. Jozef Martinkovič – navrhol vyčistiť studničku, zaviesť na Dolinu elektrinu 

 

 

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 
 


