Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 09.09.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák
Neprítomný: Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová
Zapisovateľka: Monika Besedová
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020 a úprava rozpočtu.
5. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2020
6. Príprava 25. stretnutia rodákov obce
7 . Obecné záležitosti
8. Návrh a schválenie uznesení
9 . Záver
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril štvrté zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Vyzval
prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku obete tragickej nehody, ktorá sa stala v katastri našej
obce. Po minúte ticha oboznámil poslancov návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov.
Skonštatoval, že keďže sú prítomní traja poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci k programu nemali pripomienky a schválili program uznesením č. 24/2020
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 18 – 23/2020 zo dňa 24.06.2020 .
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
24.06.2020.
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 4.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020 a úprava rozpočtu
Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2020 (príloha č. 2 ) na preštudovanie. Ekonómka
obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy za I. polrok boli naplnené na
59,33 % výdavky boli čerpané na 45,68 %, výsledok hospodárenia za I. polrok 2020 bez finančných
operácií bol vo výške 13 007,00 €. K jednotlivým položkám rozpočtu nemali poslanci pripomienky.
- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 5/2020 (príloha č. 3), povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z BBSK a MŽP, príjem za
reklamu od SMZ a.s. Jelšava a dobropisy v celkovej výške 3 802,56 € , ktoré budú použité
na nákup stolov do KD, opravu plota v dedine, poplatky banke, kancelárske potreby a údržbu
verejného priestranstva , ku ktorému hlavná kontrolórka obce vypracovala stanovisko (príloha
č. 4).
- Po úprave sú
Bežné príjmy:
99 074,54
Kapitálové príjmy
89 400,08
Príjmové FO:
119 400,08
Bežné výdavky:
99 074,54
Kapitálové výdavky 116 884,48
Výdavkové FO:
89 400,08
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
A. Berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2020, 2. Stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 B. Schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2020.
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 (príloha č. 5).
Konštatovala, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené nedostatky. Poslanci nemali námietky ani
nenavrhli vykonať iné kontroly, ako sú v pláne.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
Berie na vedomie – Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2020
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu č. 6 . Príprava 25 –teho stretnutia rodákov obce
Starosta obce navrhol, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a nariadenia hlavného
hygienika, aby sa Stretnutie rodákov neorganizovalo. Poslanci s návrhom súhlasili, nakoľko sa
situácia stále zhoršuje.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota

neodporúča organizovať 25. stretnutia rodákov obce.
Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 7 . Obecné záležitosti
Starosta obce oboznámil poslancov:
- dotácia z BBSK – vo výške 1 500,- € zakúpilo sa 30 ks stolov do kultúrneho domu
- dotácia na dom smútku – PPA sa požiadala o nevýznamnú zmenu projektu, niektoré
naprojektované práce sa nebudú robiť a ušetrené prostriedky sa použijú na sanačné práce. PPA
so zmenou súhlasila. Vybavilo sa povolenie na likvidáciu nebezpečného odpadu zo strechy,
cez víkend, by sa malo začať s prácami.
- dotácia z MF –ešte nie sú zverejnené výsledky o schválení dotácií
- podala sa žiadosť na ÚPSVR na § 52 a pre Š. Kovalčíka
- p. Bajúsová sa informovala, či môže dostať príspevok od obce na opravu mosta k rodinnému
domu č. 84, ktorý je v havarijnom stave. Poslanci pred zasadnutím OcZ boli pozrieť most na
mieste, a konštatovali, že most je v súkromnom vlastníctve, obec by mohla investovať len na
opravu oporného muru v potoku
- p. Belica opätovne požiadal obec, aby prispela na opravu plota k rodinnému domu č. 10, ktorý
sa podľa neho vyvaľuje v dôsledku prác na ceste a podmývania. Starosta skonštatoval, že pri
rekonštrukcii chodníkov bolo založené nové potrubie, aby voda neunikala. Poslanci sa zhodli
na tom, že ploty sú už staršie, v dedine je viac takých vychýlených plotov a obec nemá
prostriedky ani možnosti podieľať sa na ich oprave
- MUDr. Anna Jolšvaiová ponúkla na predaj CD, na ktorom sú piesne z nášho regiónu, ktoré
by sa mohlo použiť ako propagačný materiál. Poslanci sa zhodli na tom, že máme dosť
propagačných materiálov a v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii zakúpenie ďalších nie
je potrebné.
- Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania pracovníkov Obce Revúcka Lehota, ktorý sa týkal
zvýšenia odmeny pre smútočného recitátora na 15,- EUR, a smútočného rečníka na 65,- EUR.
Poslanci nemali k dodatku námietky.
- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie
na vedomie Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania pracovníkov Obce Revúcka Lehota.
- Hlasovanie:
za:
3 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica)
K bodu 8. 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: Ján Hlinka
..........................................
Mgr.Dušan Matúška …......................................
Zapísala:
Monika Besedová …......................................
V Revúckej Lehote 09.09.2020

MVDr. Ján Šeševička , starosta obce

