Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 25.09.2020.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák, Jaroslav Belica
Neprítomný: Lucia Benediktyová - PN
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová
Zapisovateľka: Monika Besedová
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Schválenie preklenovacieho úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a.s. a jeho zabezpečenia pre investičnú akciu „Rekonštrukcia domu
smútku v obci Revúcka Lehota
4. Návrh a schválenie uznesení
5. Záver

K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril piate zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
poslancov s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 5 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní
štyria poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci k programu nemali pripomienky a schválili program uznesením č. 31/2020
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák,
Jaroslav Belica)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Lucia Benediktyová)
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák,
Jaroslav Belica)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Lucia Benediktyová

K bodu 3. Schválenie preklenovacieho úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,
a.s. a jeho zabezpečenia pre investičnú akciu „Rekonštrukcia domu smútku
v obci Revúcka Lehota“
Starosta obce informoval poslancov o potrebe čerpania preklenovacieho úveru na rekonštrukciu
domu smútku. Úver bol schválený v rozpočte na rok 2020 dňa 11.12.2019. Navrhol, aby bol úver
poskytnutý zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, s ktorou už máme z budúcnosti dobré
skúsenosti a zároveň o potrebe schváliť formu zabezpečenia úveru – formou zriadenia záložného
práva na pohľadávku z dotačného účtu, na ktorý bude poukázaný nenávratný finančný príspevok
a formou vystavenia blankozmenky. Poslanci nemali námietky a navrhnuté uznesenie schválili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
schvaľuje
1. prijatie úveru vo výške 89 400,08 EUR (slovom osemdesiatdeväťtisícštyristo EUR/08 centov)
u Veriteľa, ktorým je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, so sídlom
814 99 Bratislava, Štefánikova 27, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1 Sa, vložka
č. 3010/B pre investičnú akciu „Rekonštrukcia domu smútku v obci Revúcka Lehota“
2. zabezpečenie úveru formou zriadenia záložného práva na pohľadávku z dotačného účtu na
ktorý bude poukázaný nenávratný finančný príspevok od riadiaceho orgánu pre projekt:
„Rekonštrukcia domu smútku v obci Revúcka Lehota“
3. zabezpečenie úveru formou vystavenia blankozmenky.
Hlasovanie:

za:

4 (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák,
Jaroslav Belica)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Lucia Benediktyová

K bodu 4. Návrh a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu.
K bodu 5. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia: Jaroslav Belica
Ing. Ján Repák
Zapísala:
Monika Besedová

V Revúckej Lehote 25.09.2020

..........................................
…......................................
…......................................

MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

