Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 06.04.2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák
Neprítomní: Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová
Zapisovateľka: Monika Besedová
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Oslavy dňa matiek
5. Oslava dňa detí
6. Obecné záležitosti
7. Návrh a schválenie uznesení
8. Záver
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril druhé zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní traja
poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 8/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 7 zo dňa 23.02.2022
- stolnotenisový turnaj sa uskutočnil na dobrej úrovni, poďakoval športovo-kultúrnej komisii, ktorá
sa podieľala na organizovaní turnaja, aj všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili. Skonštatoval, že
účasť bola trochu nižšia, ale tí, ktorí sa zúčastnili boli spokojní. Vyhodnotenie turnaja sa nachádza
na stránke obce

-

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 10/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
23.02.2022.
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka

K bodu 4. Oslavy „Dňa matiek“
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oslavy uskutočnili 08. 05.2022 v sále kultúrneho domu. Čas
sa ešte upresní. Po krátkom uvítaní, príležitostnej básni a príhovoru starostu obce v programe vystúpi
ľudový súbor NEZÁBUDKA z Lubeníka. Karafiáty zabezpečí starosta. Pozvánky (nielen pre matky)
sa doručia do schránok. Občerstvenie zabezpečia poslanci a OcÚ.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí
s organizovaním osláv „Dňa matiek“ 08 .05.2022
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
K bodu 5. Oslava „Dňa detí“
Z časových dôvodov starosta navrhol termín 11.06.2022. Poslanci navrhli, aby sa konali na ihrisku,
oslovia sa členovia Poľovníckeho združenia – Hanová Chyžné a Správy Národného parku Muránska
planina so sídlom v Revúcej, ktorí by mohli pripraviť náučné a zábavné súťaže pre deti. Podrobnosti
programu sa upresnia podľa potvrdenia účasti pozvaných, OcÚ zabezpečí suroviny na grilovanie.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí
s organizovaním „Dňa detí“ dňa 11.06.2022.
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
K bodu 6. Obecné záležitosti
- starosta obce prehodnotil obecné záležitosti z minulého OcZ:
- schválená je dotácia z BBSK vo výške 2 600,- € na opravu a vybavenie kuchynky v kultúrnom
dome, obec spolufinancuje minimálne 10 % , OZ LEHVAČEN bola schválená dotácia vo
výške 2 000,- € na nákup lavičiek a úpravu okolia domu smútku
- tuje z dotácie VSP Stredný Gemer už boli pri dome smútku vysadené
- podala sa sťažnosť na Potravinovú a veterinárnu správu do Rimavskej Soboty v súvislosti so
sťažnosťami na túlajúce sa kozy a iné zvieratá p. Bátoriho po verejných aj súkromných
priestranstvách – odpoveď sme ešte nedostali
- starosta obce Lubeník nás požiadal o vytvorenie družstva na varenie gulášu na Dňoch obce
Lubeník dňa 4.6.2022. Poslanci sa dohodli, že sa zúčastnia, za šéfkuchára pôjde Peter
Benedikty.
- BBSK má usporené prostriedky na údržbu ciest. V pláne investícií je dodatočne zaradená aj
rekonštrukcia cesty v našej obci, jej rozsah bude ovplyvnený výškou finančných prostriedkov
- BBRSC schválila opravu oporných múrov potoka, ktoré sú v havarijnom stave - jej realizácia
je časovo podmienená finančnými prostriedkami
- nelegálna skládka –dotácia na jej odstránenie je schválená, firma Brantner Gemer s.r.o.

prehodnocuje finančnú ponuku, nakoľko sa zvýšili ceny pohonných hmôt aj za uloženie
odpadu
- rekonštrukcia domu smútku – v dňoch 21. a 22. marca bola kontrola z PPA, ktorá uskutočnila
kontrolu dokumentácie a vykonaných prác. Čaká sa záverečnú správu z kontroly a potom
do 15 dní bude potrebné uskutočniť prípadné nápravné opatrenia.
- 30. apríla končí zmluva s M. Málikom, dohoda na aktivačnú činnosť Š. Kovalčíka už skončila.
Bude potrebné riešiť akým spôsobom sa budú vykonávať práce na udržiavanie verejných
priestranstiev v obci
- na Dni mesta Jelšava bude potrebné vytvoriť súťažné družstvo na varenie guliek
- p. František Tóth ubytoval v obci 7 utečencov z Ukrajiny, vyplácanie príspevkov za
ubytovanie bude prebiehať cez obec
- poslanec Jaroslav Belica upozornil na upchaté žľaby na ceste , voda potom tečie po ceste
- ekonómka obce oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR, REGOP, evidencia
adries, (príloha č. 2) a rozpočtové opatrenie č. 3/2022 povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov (príloha č. 3)
Poslanci schválili a vzali na vedomie rozpočtové opatrenia na vedomie uznesením č. 13/2019
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému
opatreniu č. 3/2022
Schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov
Hlasovanie:
za:
3 Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
K bodu 7. Návrh a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu.
K bodu 8. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia: Jaroslav Belica
Mgr. Dušan Matúška
Zapísala:
Monika Besedová

V Revúckej Lehote 06.04.2022

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

MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

