Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 11.11.2021.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci : Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák
Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová
Zapisovateľka: Monika Besedová
Ospravedlnení: Lucia Benediktyová, Ján Hlinka
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2021
5. Vymenovanie inventarizačnej komisie
6. Prejednanie a schválenie odmien
7. Prehodnotenie VZN obce
8. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“ + „Rozsvietenie vianočného stromčeka“
9. Obecné záležitosti
10. Návrh a schválenie uznesení
11. Záver
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril štvrté zasadnutie OcZ privítaním prítomných.
Oboznámila ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatoval, že keďže
sú prítomní 3 poslanci ,zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci nemali k programu žiadne pripomienky a tak sa prešlo k hlasovaniu.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
schvaľuje program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
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. 24/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
schvaľuje overovateľov a zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej
Lehote
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 18-22/2021 zo dňa 09.09.2021. Konštatoval, že
Stretnutie rodákov obce sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie neuskutoční.

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných 09.09.
2021.
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 (príloha č.
2). Konštatovala, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené nedostatky. Poslanci nemali
námietky ani nenavrhli vykonať iné kontroly, ako sú v pláne.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
Berie na vedomie – Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2021
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu 5. Vymenovanie inventarizačnej komisie
Starosta obce nariadil vykonať riadnu dokladovú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2021 v zmysle ustanovení §§ 29,30 zákona č.431/2002 Z.z.
Zároveň nariadil vykonať aj fyzickú inventúru pokladne a cenín a vymenoval ústrednú
inventarizačnú komisiu v zložení: predseda: Jaroslav Belica, členovia: Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák. Fyzická inventúra zásob a majetku sa tento rok nebude vykonávať. /príloha č.
3)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
schvaľuje – ÚIK v zložení: predseda: Jaroslav Belica, členovia: Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján
Repák .
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu č. 6 Prejednanie a schválenie odmien
Starosta obce oboznámil poslancov, že odmeny poslancom, funkcionárom a občanom, ktorí sa
podieľali na plnení úloh obce v roku 2021 budú vyplatené v zmysle „Zásad odmeňovania
poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka Lehota“ (príloha č. 4)
Hlavnej kontrolórke obce navrhli poslanci odmenu vo výške 20 % z platu za rok od 11.2020.10.2021, čo predstavuje 20 % z 1 252,- € výšku odmeny 250,40 €. (príloha č.5)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
Schvaľuje odmenu za rok 2021 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 20 % z platu za obdobie
11.2020 – 10.2021.
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2

K bodu 7. Prehodnotenie VZN obce
Starosta obce oboznámil poslancov, že všetky platné VZN obce sú v súlade s platnými zákonmi
a nebude potrebné ich meniť. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa menilo v roku 2019, kde sa navýšil poplatok za komunálny
odpad, zaplatený poplatok pokryl výdavky v roku 2020, tento rok bude možno treba určitú
čiastku doplácať. Poslanci nepodali žiaden návrh na zmenu VZN.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota sa po
prehodnotení VZN uznieslo, že VZN sa v roku 2021 nebudú meniť.
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu 8. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“
Starosta obce konštatoval , že vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je
veľmi otázne, či sa Vítanie Mikuláša a Rozsvietenie stromčeka budú môcť organizovať.
Oboznámil poslancov, že stromček sa v parku rozsvieti, po prehodnotení finančných zdrojov sa
možno doobjedná vianočná výzdoba. Navrhol pripraviť deťom do 15 rokov veku balíčky
v hodnote 5 EUR/ ks a dôchodcom od veku 62 rokov balíčky v hodnote 5 EUR/ ks. Poslanci
s návrhom súhlasili. Keď sa Vítanie Mikuláša neuskutoční, Mikuláš roznesie deťom , ktoré
majú trvalý pobyt v obci balíčky domov.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
súhlasí v prípade priaznivej epidemiologickej situácie s organizovaním osláv „Vítanie
Mikuláša“ a „Rozsvietenie stromčeka“
schvaľuje príspevok na vianočný balíček pre dôchodcov vo výške 5,- €/balíček a deti 5,- € /
balíček.
Hlasovanie:
za:
3 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2
K bodu 9 . Obecné záležitosti
Starosta obce oboznámil poslancov:
- Odovzdala sa žiadosť na BBSK na dotáciu na obnovu zariadenia a priestorov kuchynky
v kultúrnom dome.,
- od 1.10.2021 nastúpil na aktivačnú činnosť Štefan Kovalčík,
- rekonštrukcia domu smútku – 30.09.2021 sa konala kolaudácia, dokončujú sa ešte
niektoré práce pri úprave okolia, a práce, ktoré sú v réžii obce. Obec uhradila
z vlastných prostriedkov faktúry vo výške 6 705,79 €. Starosta navrhol, aby sa parkety
v spoločenskej miestnosti dali vybrúsiť a nalakovať, aj keď je to možno drahšie, ako
plávajúca podlaha, chcel by pôvodnú podlahu zachovať. Sú vypracované cenové
ponuky. Poslanci s návrhom súhlasili. Objednal sa nábytok a sporák do kuchynky. Bude
potrebné dať opraviť chladničky, aby spĺňali potrebné normy.
- na cyklochodník smerom na Chyžné sa prepadáva most, dala sa zábrana, aby sa
poškodená časť obchádzala, opravovať sa bude až budúci rok.
- Schody na ihrisku sa budú opravovať vo vlastnej réžii, ale pre nedostatok a vyťaženosť
pracovníkov až budúci rok.
- Brehy potoka, hlavne pred súp. č. 92 sú vo veľmi zlom stave, opätovne sa osloví

-

-

-

Povodie Slanej nech prídu zhodnotiť havarijný stav.
žiadosť o dotáciu na likvidáciu divokej skládky na Kopani prehodnocujú na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre, bude potrebné požiadať odbor ŽP o predĺženie
termínu odstránenia skládky
žiadosť o dotáciu na vybudovanie chodníka od hlavnej cesty po začiatok obce sa vzala
späť, bude vyhlásená nová výzva
Jaroslav Belica – kontajner na vývoz BRKO treba umiestniť ďalej, bližšie k ihrisku –
starosta súhlasil
K bodu 10. Návrh a schválenie uznesení

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu.
K bodu 11. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia: Jaroslav Belica
Ing. Ján Repák
Zapísala:
Monika Besedová
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V Revúckej Lehote 11.11.2021
MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

