Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 09.09.2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica , Mgr. Dušan Matúška
Zapisovateľka: Monika Besedová
Neprítomní: Poslanci: Ing. Ján Repák, Ján Hlinka
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová - PN
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021 a úprava rozpočtu.
5. Príprava 25. –teho stretnutia rodákov obce
6. Obecné záležitosti
7. Návrh a schválenie uznesení
8. Záver

K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril tretie zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
poslancov s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní
traja poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci k programu nemali pripomienky a schválili program uznesením č. 18/2021
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,
Mgr. Dušan Matúška,)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ján Hlinka, Ing. Ján Repák )
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. 19/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,
Mgr. Dušan Matúška,)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ján Hlinka, Ing. Ján Repák )
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 11 – 17/2021 zo dňa 09.06.2021 .

Športový deň sa uskutočnil v náhradnom termíne 01.09.2021. Ohlasy účastníkov boli veľmi
dobré. Poďakoval všetkým poslancom, ktorí pomáhali pri jeho realizácii
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
09.06.2021.
Hlasovanie:
za:
3 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,
Mgr. Dušan Matúška,)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ján Hlinka, Ing. Ján Repák )
-

K bodu 4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021 a úprava rozpočtu
Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2021 (príloha č. 2 ) na preštudovanie. Ekonómka
obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy za I. polrok boli naplnené na
59,70 % výdavky boli čerpané na 44,36 %, výsledok hospodárenia za I. polrok 2021 bez finančných
operácií bol vo výške 14 464,52 € ( v tom 2 350,- € nevyčerpaná dotácia z BBSK). K jednotlivým
položkám rozpočtu nemali poslanci pripomienky.
- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovými opatreniami č.4 a 5/2021 (príloha č. 3,4), povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z BBSK a MŽP, vo výške
2 350 a 29,69 €, ktoré budú použité na nákup gamatiek a kancelárskych potrieb a presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
- Po úprave sú
Bežné príjmy:
92 867,46
Kapitálové príjmy
89 400,08
Príjmové FO:
101 242,59
Bežné výdavky:
93 268,66
Kapitálové výdavky 100 841,39
Výdavkové FO:
89 400,08
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
Berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021
2. Úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4 a 5/2021
Hlasovanie:
za:
3 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,
Mgr. Dušan Matúška,)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ján Hlinka, Ing. Ján Repák )
K bodu č. 5. Príprava 25 –teho stretnutia rodákov obce
Starosta obce navrhol, aby sa Stretnutie rodákov organizovalo dňa 13.11.2021 keď to dovolí
epidemiologická situácia a nariadenia hlavného hygienika . Poslanci s návrhom súhlasili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 22/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí
v prípade priaznivej epidemiologickej situácie s organizovaním 25. stretnutia rodákov obce dňa
13.11.2021 .
Hlasovanie:
za:
3 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,
Mgr. Dušan Matúška,)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ján Hlinka, Ing. Ján Repák )

K bodu 6 . Obecné záležitosti
Starosta obce oboznámil poslancov:
- prišla dotácia z BBSK vo výške 2 350,- € na nákup gamatiek do domu smútku, oslovili sa 3
firmy, najvýhodnejšiu ponuku predložila firma p. Házyho z Revúcej, budúci týždeň by sa mali
gamatky namontovať
- rekonštrukcia DS – termín dokončenia je predĺžený do 30.09.2021, dovtedy by sa mala stavba
skolaudovať, čerpanie úveru je predĺžené do 31.10.2021 a jeho splatenie do konca roka 2022.
Dokončuje sa vonkajšia fasáda, vo vnútri sa maľuje. Oslovila sa Mgr. Wilson, aby navrhla
úpravu čelnej steny, zakúpi sa nové osvetlenie a vybavenie obradnej siene.
- podala sa žiadosť na ÚPSVR na MOS pre Š. Kovalčíka , Miroslav Málik od 01.08.2021
pracuje 5 hodín denne na pracovnú zmluvu v rámci projektu „Podpora zamestnanosti“, kde
bude ÚPSVR preplácať počas 9 mesiacov 80 % z ceny práce.
- stolnotenisový turnaj sa uskutočnil v náhradnom termíne, bol na dobrej úrovni, všetci boli
spokojní so súťažami, aj s občerstvením, ktoré sa podávalo vo vonkajších priestoroch.
Poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho realizácii podieľali. Mgr. Ondrej Belica na záver
vypracoval štatistiku všetkých turnajov, ktoré obec organizovala za 26 rokov.
- vyzval poslancov aby dali návrh, na čo sa má žiadať dotácia z BBSK na rok 2022. Všetci sa
zhodli na tom, že na dovybavenie domu smútku.
- most na cyklochodníku smerom na Chyžné je v havarijnom stave, bude potrebné ho opraviť
- obec požiadala SVP, š.p. aby riešil situáciu na toku potoka Dolina, na ktorom hrozí jeho
vybreženie a zrútenie oporných múrov. Odpovedali, že momentálne riešia len akútne
havarijné stavy, situáciu na toku monitorujú. Do Plánu opráv sa zaradí v prípade prísunu
dostatočného množstva finančných prostriedkov.
- likvidácia skládky na Kopani – žiadosti na PPA by sa mali prehodnotiť do konca roka, keď
nie, musíme požiadať Okresný úrad o predĺženie termínu na likvidáciu skládky.
- v zaočkovanosti je naša obec v okrese Revúca na 1. mieste
Jaroslav Belica:
- schody pri šatniach na ihrisku treba opraviť, starosta odpovedal, že to môžeme urobiť aj
svojpomocne za pomoci aktivačných pracovníkov
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: Lucia Benediktyová ..........................................
Mgr.Dušan Matúška …......................................
Zapísala:
Monika Besedová …......................................
V Revúckej Lehote 09.09.2021

MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

