Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 06.07.2022.
Prítomní:

Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška
Neprítomní : Ján Hlinka
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu
poslancov v nich v novom volebnom období r. 2022 - 2026
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Revúcka Lehota na nové volebné
obdobie r. 2022-2026
5 . Obecné záležitosti
6. Návrh a schválenie uznesení
7. Záver
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril piate zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 7 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní štyria
poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci s uvedeným programom súhlasili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 ( Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ján Hlinka)
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 ( Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ján Hlinka)
K bodu 3. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu
poslancov v nich v novom volebnom období r. 2022 - 2026
Starosta obce informoval poslancov o potrebe určiť volebný obvod a počet poslancov. V obci do 500
obyvateľov sa môže zvoliť 3 – 5 poslancov. Starosta obce navrhol počet 5, ktorý sa osvedčil, poslanci
s návrhom súhlasili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota

Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a v súlade s §
11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje
1. pre voľby poslancov do orgánov samosprávy Obce Revúcka Lehota na nové volebné obdobie 2022
– 2026 jeden volebný obvod
2. počet poslancov Obce Revúcka Lehota -5
Hlasovanie:
za:
4 ( Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ján Hlinka)
K bodu 4 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Revúcka Lehota na nové volebné
obdobie r. 2022-2026
Všetci poslanci sa zhodli a schválili úväzok pre starostu obce v rozsahu 1 – v plnom rozsahu
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. u r č u j e výkon
funkcie starostu Obce Revúcka Lehota
v novom volebnom období r. 2022 – 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
za:
4 ( Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ján Hlinka)
K bodu 5. Obecné záležitosti
Starosta obce oboznámil poslancov
- o žiadosti Ing. Lapaja v zastúpení MUDr. Márie Pompovej (príloha č. 2) o vyjadrenie k využitiu
pozemku pre realizáciu výstavby rodinného domu, ukázal im, kde sa parcela nachádza, upozornil na to,
že uvedená lokalita sa nenachádza v Územnom pláne obce, oboznámil poslancov s tým, že žiadateľ
súhlasí s tým, že si inžinierske siete vybuduje na vlastné náklady. Poslanci súhlasili so žiadosťou
s pripomienkami.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/A/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
Súhlasí s preklasifikovaním časti pozemku na parcele registra E p.č. 295/10 na zastavané plochy
a nádvoria a následne realizáciu výstavby rodinného domu za podmienok:
1. na zastavané plochy a nádvoria preklasifikovať časť pozemku potrebného na výstavbu len jedného
rodinného domu,
2. inžinierske siete (voda, elektrina, plyn) a prístupovú cestu vybuduje žiadateľ na vlastné náklady
3. stavbu realizovať len na základe súhlasných rozhodnutí v územnom a stavebnom konaní
4. prípadné ďalšie preklasifikovanie pozemku a výstavbu realizovať len po vypracovaní a schválení
Územného plánu obce na uvedenú lokalitu.
- o záverečnej správe z kontroly na mieste z kontroly Rekonštrukcie DS, kde PPA vylúčila ako
neoprávnené výdavky časť sumy za stavebný dozor vo výške 139 EUR a niektoré položky
z vyfaktúrovaných dodávok, ktoré boli vyhotovené z iných materiálov, aké boli uvedené v projekte
v celkovej sume 4 070,26 EUR. Spolu sumu 4 209,26 bude potrebné presunúť z rezervného fondu na
doplatenie preklenovacieho úveru. Uvedený presun je spracovaný v rozpočtovom opatrení č. 6/2022.
Poslanci súhlasili s presunom finančných prostriedkov vo výške neoprávnených výdavkov v sume
4 209,26 z rezervného fondu .
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/B/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 - presun finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vo výške neoprávnených výdavkov pri rekonštrukcii domu smútku v celkovej sume 4 209,26 EUR,
ktoré sa použijú na doplatenie preklenovacieho úveru. (príloha č. 3)

- starosta spolu s poslancami prejednali organizáciu športového dňa
- ekonómka obce predniesla Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 (príloha č. 4) – povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácia zo ŽP a presun medzi rozpočtovými položkami, ktoré
vzali poslanci na vedomie
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/C/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2022
- poslanec J. Belica sa pýtal, či sa nebude organizovať zájazd na kúpalisko do Tiszaujvarosu, starosta
súhlasil , zistí, či bude voľný autobus, termín určili na sobotu, 6.8.2022
K bodu 6. Návrh a schválenie uznesení
Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu.
K bodu 7. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia: Lucia Benediktyová
Mgr. Dušan Matúška
Zapísala:

Monika Besedová

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

V Revúckej Lehote dňa 06.07.2022
MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

