
Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

 

Zveľaďovanie obce  

- Budovanie miestnej komunikácie v lokalite Za Humnami v hodnote 8 399 €. Úrad vlády prispel 

dotáciou vo výške 8 000 €. 

- Spevnila a vydláždila sa plocha pri cintoríne v hodnote 7 877 €. Ministerstvo financií prispelo 

dotáciou vo výške 7 200 €. 

- Zrekonštruovali sa chodníky za 16 372 €. 

- Zakúpil sa počítač s príslušenstvom za 1 039 €. 

- Za projekty chodníkov od autobusových staníc pri hlavnej ceste sa zaplatilo 600 €. 

- V cintoríne sa opravil plot v hodnote 2 855 €. BBSK prispel dotáciou vo výške 2 500 €. 

- Oprava chodníka pred domami č. 118,119 stála 1 274 €. 

- Za smerové tabule na cyklochodníku sa zaplatilo 637 €. 

- Pri všetkých uvedených projektoch sa vypracovávali geometrické plány, výškopisy a polohopisy 

v celkovej hodnote 1 000 €. 

Kultúra a spoločenský život obce 

Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo zabezpečili a zrealizovali: 

- 30. januára na verejnej schôdzi za účasti 39 občanov starosta obce zhodnotil prácu OcÚ za rok 

2018. Oboznámil s príjmami a výdavkami obce a plánovanými úlohami na rok 2019. Občania 

v diskusii podali 27 podnetov na skvalitnenie života obce. 

- 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny si občania pripomenuli 11. mája vatrou na Doline. 

V účasti prevládali mladí ľudia. 

- Tradičnú peknú oslavu Dňa matiek 12. mája spestril folklórny súbor Radzim z Vyšnej Slanej. 

Nechýbali karafiáty matkám a chutné občerstvenie. 

- Oslava Dňa detí sa uskutočnila v priestoroch futbalového ihriska. Začala divadielkom žiakov ZŠ 

s MŠ v Lubeníku. Deti plnili rôzne úlohy a zbierali body na sladké ocenenia. Grilované špekáčiky 

chutili každému. Sviatok detí spestrili policajti z Revúcej a hasiči z Muráňa svojimi vozidlami 

a ukážkami z ich činnosti. 

- V júni v rámci Dni mesta Jelšava sa naša obec už po 15-krát zúčastnila súťaže vo varení 

gemerských guliek. Družstvo v zložení Eva Machavová, Lucia Benediktyová, Peter Benedikty 

a Jaroslav Belica uvarili k spokojnosti prítomných návštevníkov vyše 190 chutných guliek s 

„dynamitom“. 

- Na športovom dni 13. júla sa súťažilo v rôznych športových disciplínach v kategóriách detí, žien 

a mužov. Výborný guláš a príjemnú atmosféru dotváral hudobnou produkciou senior Milan 

Klimek. Po športových disciplínach hral aj do tanca do skorých ranných hodín. 

- Počas letných prázdnin 46 občanov navštívilo termálne kúpaliská v Tizsaujvarosi. Mladí sa 

dosýta vyšantili na tobogáne, v kúpalisku s vlnami, starší vo výrivkách a v horúcich vodách. 

- Tradičná Martinská zábava sa konala 16. novembra. Aj vďaka hudbe RELAX  z Vlachova sa 

návštevníci výborne zabávali celú noc. Okrem večere bola podávaná aj kapustnica. Bohatá 

tombola spríjemnila zábavu, z ktorej si víťaz odniesol televízor.  

- 7. decembra deti s rodičmi a starými rodičmi zaplnili sálu KD na „Posedení s Mikulášom“. 

Program začal divadielkom Detského divadelného súboru Pod vežičkou z Lubeníka. Mikuláš 

obdaril všetky deti mikulášskymi balíčkami, za recitácie básničiek a pesničiek. Boli odmenené 

aj deti, ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže na tému Mikuláš a Vianoce. 



- 7. decembra v podvečerných hodinách sa uskutočnilo „Slávnostné rozsvietenie vianočného 

stromčeka“. Po prvý krát bol vyzdobený a rozsvietený živý smrek v parku pri bytovke. Pred 

rozsvietením spevokol BJB zaspieval Tichú noc. Ďalším prekvapením bolo rozsvietenie 

skleneného anjela v hodnote 575 €. Zabezpečila ho Ing. Iveta Pavláková z OZ LEHVAČEN. Po 

rozsvietení sa prítomní občania presunuli do sály KD. Vypočuli si vyše hodinový koncert 

s hovoreným slovom cirkevného zboru BJB Revúcka Lehota. Po koncerte bolo pre všetkých 

podané občerstvenie, čaj, varené víno, zákusky a kapustnica. Hodnotné podujatie navodilo 

príjemnú vianočnú atmosféru. 

- Účasť na podujatiach usporiadaných OcÚ a OcZ bola veľmi dobrá. Písomné pozvania od 

starostu obce sa dostávali do každej domácnosti. 

Činnosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) 

- Slávnostná členská schôdza z príležitosti 20. výročia založenia ZO JDS v Revúckej Lehote sa 

konala 27. februára. Stretli sa všetci zakladajúci členovia. Niesla sa v duchu hodnotenia 

a spomienok . Nechýbalo bohaté občerstvenie a spev.  

- 27. marca sa v našej obci konal 3. ročník súťaže v prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby 

seniorov v okrese Revúca – Kukučínova Revúca. Našu obec a ZO reprezentovali Lídia Gažúrová 

v poézii, Mgr. Ondrej Belica v próze a Jarmila Rečníková svojou vlastnou tvorbou. Do krajského 

kola postúpili traja seniori okresu, medzi nimi Mgr. Ondrej Belica v próze. Konalo sa 25. 4. na 

zámku v Modrom Kameni, okres Veľký Krtíš. Mgr. O. Belica bol hodnotený na 2. mieste a bol 

náhradníkom do celoslovenskej súťaže v Topoľčiankach.  

- 7. ročníka Okresných olympijských športových hier seniorov 15.5. v Revúcej sa zúčastnilo 128 

seniorov. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Našu ZO reprezentovalo 7 členov. Získali 

jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto.  

- 5. júna sa 20 členov zúčastnilo výletu na Prednú Horu. Väčšina sa vybrala na prechádzku vedľa 

Apartmánov Planina ku kaštieľu, v ktorom je liečebňa. S obdivom si poprezerali krásny 

športový areál. Niektorí sa rozhodli na kúpanie vo welness. V družnom posedení si pochutnali 

na pizze. Výlet sa vydaril, všetkých pobavili za Muráňom stovky syslov a 7 somárov. 

- 4. júla sa v Muráni uskutočnil XIX. Turistický zraz seniorov. Z našej ZO sa zúčastnilo 12 seniorov. 

Podľa zdravotnej dispozície navštívili Muránsky hrad, Veľkú lúku , vyvieračku Muránky, kostol, 

múzeum a informačnú kanceláriu. 

- 9. októbra v rámci Mesiaca úcty k starším sa seniori stretli na oslave, kde strávili pekné 

popoludnie. Slávnostný optimistický príhovor predniesla predsedníčka ZO, v ktorom vyzdvihla 

záslužnú prácu seniorov  v rôznych oblastiach života. Okrem jubilantov boli pozdravení 

členovia, ktorí obdržali vyznamenania II. a III. stupňa. 

- 11. decembra výbor ZO JDS pripravil posedenie pri vianočnom stromčeku. Zo 48 členov sa 

zúčastnilo 46. Potleskom bola privítaná 90 ročná najstaršia členka a zároveň najstaršia  

občianka obce pani Zuzana Machavová. Po dojemných slovách predsedníčky a starostu obce, 

pri počúvaní a spievaní vianočných piesní nasledovalo bohaté občerstvenie. Zo stretnutia 

každý člen odchádzal spokojní, s balíčkom od OcÚ a trubičkami, ktoré pre každého pripravili 

Eva a Viliam Machavovi. Upiekli okolo 500 trubičiek.  

- Všetky  podujatia organizované výborom ZO, pod vedením predsedníčky Mgr. Margity Mladšej 

boli pripravené zodpovedne. Na každej schôdzi boli pozdravení a odmenení jubilanti. 

Spolupráca so starostom obce a členmi OcZ bola príkladná. Seniori sa aktívne podieľali na 

každom podujatí organizovaným OcÚ. ZO JDS bola najaktívnejšou organizáciou v obci. Každé 

stretnutie seniorov v rámci ZO aj vďaka všetkým členom výboru a revíznej komisie bolo na 

vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni.  



Voľby prezidenta v marci 

V 1. kole z 13-tich kandidátov 77 hlasov – 46 % získala Zuzana  Čaputová, 43 hlasov – 26 % Maroš 

Šefčovič, 19 hlasov – 11 % Marián Kotleba. 

V 2. kole Zuzana Čaputová získala 97 hlasov – 59,5 %, Maroš Šefčovič 66 hlasov – 40,5 %. Naša obec 

účasťou nad 66 % v obidvoch kolách sa v okrese Revúca umiestnila na 1. mieste. 

Prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová. Bola inaugurovaná 15. júna . Je prvou ženou prezidentkou od 

roku 1918 v Československu, resp. od roku 1993 na Slovensku. 

Zoznam doterajších prezidentov: 

1. Tomáš Garrigue Masaryk 1918 – 1935          2.  Edvard Beneš    1935 – 1938 

3.   Emil Hácha 1938 – 1939                                   4.   Jozef Tiso 1939 – 1945  Slovenský štát  

       5.   Edvard Beneš 1945 – 1948                               6.   Klement Gottwald 1948 – 1953 

       7.   Antonín Zápotocký 1953 – 1957                     8.   Antonín Novotný 1957 – 1968 

       9.   Ludvik Svoboda 1968 – 1975                         10.   Gustáv Husák 1975 – 1989 

      11.  Václav Havel 1989 – 1992                              12.   Michal Kováč 1993 – 1998 

      13.  Rudolf Schuster 1999 – 2004                        14.  Ivan Gašparovič 2004 – 2014 

      15.  Andrej Kiska 2014 – 2019                               16.  Zuzana Čaputová od r. 2019 

 

Voľby do Európskeho parlamentu v máji 

Najviac hlasov z 15 strán a hnutí voliči odovzdali 23 hlasov SMERu-SD, 20 hlasov Kresťanskej únii, 19 

hlasov koalícii Progresívne Slovensko a Spolu. Volebná účasť Slovenska bola len 22,7 %, obce 39,9 %. 

Obec sa v účasti umiestnila na 3. mieste v okrese. 

 

Vzdelanie 

Školu ukončili: 

- SŠ s maturitou : Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej: Ráchel Kováčiková, Libor Mladší 

- VŠ 2. stupňa: Bc. Ivana Kiselová – Prirodovedeckú  fakultu UPJŠ Košice – odbor biológia – 

chémia. Získala titul Mgr., Bc. Monika Klementisová – Filozofickú fakultu UPJŠ Košice odbor 

sociálna práca, získala titul Mgr. 

- VŠ 1. stupňa: Pavol Ottinger – Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici – odbor športové 

trénerstvo, získal titul Bc., Martina Matejková – Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce 

svätej Alžbety v Banskej Bystrici – odbor sociálnej práce, získala titul Bc. 

PS BPaU Revúcka Lehota 

Predseda PS Ing. Dušan Stanko na VZ 6. apríla zhodnotil činnosť a výsledky práce PS za rok 2018. Bola 

prejednaná a schválená nová Zmluva o pozemkovom spoločenstve. V zozname členov  bolo  

k 30.12.2019 zapísaných 97 členov PS. V zozname je aj 5 nežijúcich členov. Pozostalí si dedičstvo 



nevysporiadali. Z dôvodu nepriaznivých podmienok počasia PS nezrealizovalo plánovanú úmyselnú 

ťažbu. Realizovala sa len ťažba palivového dreva pre členov v objeme 220 prm. 

 

Šport  

- V dňoch 27.1.-3.2. sa v Osrblí konali majstrovstvá sveta v biatlone juniorov – mužov a žien z 35 

krajín zo 4 svetadielov. Slovensko reprezentoval aj náš spoluobčan Lukáš Ottinger. Vo 

vytrvalostných pretekoch juniorov na 15 km zo 101 štartujúcich obsadil 70. miesto, v šprinte 

na 10 km obsadil 26 . miesto, v stíhacích pretekoch na 12,5 km výborné 17. miesto. Ako člen 

štafety 4 x 7,5 km z 22 štafiet získal 10. miesto. 

- Vo februári na majstrovstvách Slovenska získal vo vytrvalostných pretekoch 1. miesto. V letnej 

sezóne v 3 kategóriách sa stal trojnásobným majstrom Slovenska. 

- Jeho brat Adrian Ottinger v kategórii žiakov v biatlone v jednotlivých kolách  o Vissmann pohár 

v Osrblí, v Revúcej, v Predajnej získal 4 x umiestnenie do 5. miesta. Na majstrovstvách SR 

v rýchlostných pretekoch získal 4. miesto. 

- OcÚ v dňoch 8. a 9. marca zorganizoval 24. ročník stolnotenisového turnaja. 39 hráčov 

odohralo 116 zápasov. 

Kategórie a výsledky: Žiačky: 1. Martina Máliková, 2. Jana Máliková, 3. Ema Stanková 

                                       Žiaci: 1. Marek Beňo z Poltára, 2. Ondrej Králik z Košíc, 3. Adrian  

                                                  Chrenko z Martina 

                                       Ženy: 1. Mgr. Milina Chalúpková   z Revúcej, 2. Marianna Hrivnáková  

                                                   z Banskej Bystrice, 3. Mária Ottingerová 

                                       Muži do 50 rokov: 1. Radoslav Hrivnák, 2. Jaroslav Belica, 3. Patrik  

                                                                            Stanko   

                                       Muži nad 50 rokov: 1. MUDr. Ján Králik z Košíc, 2. Ivan Beľák z Revúcej,   

                                                                           3.    Ing. Slavomír Králik z Košíc    

 Majstrom Revúckej Lehoty na rok 2019 sa stal MUDr. Ján Králik . Najmladším hráčom bol 7 ročný 

Timotej Belica, najstarším 76 ročný Mgr. Ondrej Belica . Turnaj prebehol v príjemnej atmosfére a na 

dobrej úrovni. 

- Radoslav Johan (50) sa aj v roku 2019 intenzívne venoval súťažiam s dráhovými modelmi 

automobilov v mierke 1 : 32. Modely sú makety skutočných áut, ktoré súťažili, resp. súťažia po 

celom svete. Na domácej autodráhe v Revúcej v súťaži HONDA CASTROL CUP v 6. pretekoch 

získal jedno prvé, štyri druhé a jedno tretie miesto. V marci sa zúčastnil na WARM UP súťaži 

v českom meste Most. Bol to zoznamovací pretek pred majstrovstvami sveta. 20. – 23. júna sa 

zúčastnil majstrovstiev sveta v Moste.  Súťažil v kategórii GT-AM, kde získal 13. miesto a v GT-

PRO 19. miesto. 38 pretekárov bolo z 10-tich európskych krajín a jeden z Juhoafrickej 

republiky. Zo slovenských pretekárov bol najlepší.  

O majstra Slovenska sa súťažilo na autodráhach v Martine, Púchove a 2 x v Revúcej. V 8-mich 

kategóriách získal 7 prvých miest, tri druhé a 2 tretie miesta. Získal 210 bodov a stal sa 

absolútnym majstrom Slovenska. Druhý získal 154 bodov. Vyhral aj 6 hodinový pretek za účasti 

20—tich zahraničných pretekárov. 

- Manželia Matúškovi sa venovali trénerskej činnosti. Jana Matúškova (26) po absolvovaní  

rôznych kurzov sa venovala pilatesu. Je to cvičenie vykonávané vlastným telom. V budove 

Centrum v Revúcej cvičila s 50-timi ženami a deťmi v pondelok  až piatok s cieľom dosiahnuť 

optimálnu telesnú kondíciu.  Mgr. Dušan Matúška (31) sa od 14 rokov venoval volejbalu. Hrával 

za Revúcu I. ligu.    Už druhý rok trénuje mladších žiakov, mladšie žiačky a staršie žiačky 



v Revúcej. Namáhavé bolo  cestovanie za súpermi do okresných a krajských miest ZA, BB, PD, 

LV, DK, RK, CA. Mladší žiaci odohrali 40 zápasov, skončili na 3. mieste, staršie žiačky na 7. 

mieste. 

Počasie 

Január bol slnečný a studený. Ranné teploty klesali do -12oC, denné sa pohybovali od -8 do 4oC. Počas 

8-mich dní napadlo 18 cm snehu ale sa neudržal. Február, marec, apríl boli príjemné slnečné mesiace 

s teplotami 17 až 20oC. Také sucho nebolo zaznamenané 30 rokov, trvalo do 2. apríla. Len 11 dní 

mrholilo alebo slabo pršalo. V máji až 18 dní bolo daždivých. Počasie v júni, júli, auguste sa vyznačovali 

extrémnymi horúčavami na aké sme neboli zvyknutí. Letných dní nad 25oC bolo 27. Tropických dní nad 

30oC bolo 17. Najteplejší deň bol 27. jún s teplotou vyše 33oC. Posledný tropický deň bol 1. september 

a to 31,2oC. Pri týchto horúcich dňoch až 27 dní mrholilo, slabo pršalo s výnimkou 3 posledných 

júlových dní kedy výdatne pršalo. V septembri bolo 7 letných dní, 8 dní bolo daždivých, v októbri boli 

denné teploty vysoké v priemere 17 -23oC. Z pohľadu teploty bol aj november nadštandardný. 

December začal s mínusovými teplotami a snehovým popraškom. 2. a 3. týždeň sa vyznačoval jarným 

počasím. Vianoce bez snehu, vôbec nepripomínali zimu. 

 

Rozpočet obce 

Celkové príjmy boli 255 741,26 €. Celkové výdavky 222 545,38 €. Do rezervného fondu bolo vrátených 

19 322,77 €. Zostatok – prebytok  13 873,11 € bol prenesený na rok 2020. 

 

Rôzne 

- V polovici januára bolo uskutočnené zimné sčítanie vodného vtáctva na rieke Muránke 

a priľahlých vodných tokoch v okrese RA. Bolo zaznamenaných 14 ks volavky popolavej, 185 ks 

kačice divej, 15 jedincov vodnára obyčajného. Na vodnej nádrži v Revúckej Lehote prekvapil 

výskyt 2 jedincov chriaštela vodného. 

- Koncom apríla sa uskutočnil 2. ročník spoločného čistenia rieky Muránky. Zúčastnilo sa 20 obcí 

a miest ležiacich v jej blízkosti. Medzi 750 účastníkmi boli aj 7 občania z našej obce. Vyčistili 

úsek od mosta pri Flippri po Slovmag Lubeník. Celkovo sa vyzbieralo 508 vriec miešaného, vyše 

2 ton ďalšieho odpadu a 11 pneumatík. Medzi hlavných organizátorov patrila naša 

spoluobčianka Ing. Jana Šmídtová zo správy NP Muránska planina. 

- V septembri na internete bola anketa o najkrajšiu obec okresu Revúca. Z 39 obcí bolo konečné 

poradie: 1. Muránska Huta, 2. Mokrá Lúka, 3. Sirk, 4. Revúcka Lehota..... 

- Vyše 25 ročný nedostavaný dom, súp. číslo 32 kúpil od MUDr. Jadallaha Ammara Ondrej Bero 

s manželkou z Jelšavy. 

- Ing. Slavomír Belica s manželkou kúpili rodinný dom súp. číslo 76 od Slavomíra Kotrčku 

z Rožňavy. 

- Ing.Juraj Dubecký s manželkou si postavili rodinný dom, koncom roka už v ňom bývali, bol pred 

kolaudáciou. 

- V pestovateľskej pálenici Miroslava Balca sa v roku 2019  vypálilo 32 563 l destilátu.  

- Naša obec je známa aj kvalitnými pravými dobošovými tortami a štrúdľami. Dobošové torty 

s láskou piekli pani Eva Machavová  (66) , Ing. Iveta Pavláková (59) a Eva Beňová (72). Každá 

piekla samostatne a objednávali si ich zákazníci na rôzne oslavy, svadby, krstiny a iné 

podujatia. Jedna torta pozostáva z 26 -30 dielov, každý diel sa natiera čokoládovou plnkou 



a vrch torty je ozdobený karamelom. Na jednu tortu je potrebné približne 30 vajec, 45 dkg 

čokolády, 1,25 kg masla, 1 kg cukru, 1 kg múky. Čas potrebný na upečenie torty je 4,5 hod. 

Ročne upiekli približne 280 ks dobošiek, ktoré už ochutnali ľudia nielen na Slovensku, ale aj 

v Čechách, Rakúsku či Nemecku. 

- Aj štrúdle z našej obce mali v širokom okolí dobrý ohlas. Najchutnejšie ich pripravovali Lýdia 

Kubincová (80) a Alena Kučeráková (59). Záujem bol o makové, tvarohové, orechové, jablkové 

a višňové. Upiekli ich niekoľko stoviek. Pani Alena Kučeráková sa venovala aj pečeniu zákuskov. 

Najväčšiu zákazku mala na svadbu, na ktorú upiekla 32 druhov zákuskov. 

              Štatistika zaznamenala aj tieto udalosti na Slovensku:  

- K 31. marcu 2019 mala SR 5 450 017 obyvateľov. 

- Vyrobilo sa vyše 1 milión 100 tisíc osobných automobilov. 

- Po prvýkrát na 100 detí pripadlo 102 seniorov starších ako 65 rokov. 

- Uplynulo 14 rokov od zrušenia vojenskej základnej služby. Zodpovednosť za obranu štátu 

prevzala profesionálna armáda. 

- V roku 2018 bola priemerná rozvodovosť 30,7 % čo znamená, zo 100 sobášov zaniklo 30 

manželstiev rozvodom. 

- Na  slovenských cestách v r. 2019 pri dopravných nehodách zomrelo 245 osôb. Na horách bolo 

40 smrteľných úrazov. 

- Národné centrum zdravotných informácií uviedlo, že v roku 2018 ukončilo život samovraždou 

533 osôb, v roku 2017 506 osôb. 

- Na konci kalendárneho roka 2019 sa vo väzniciach nachádzalo 8 244 mužov a 706 žien. Z toho 

57 väzňov odsúdených na doživotie. Ďalších 1 596 ľudí vo väzbe čakalo na súd.  

Štatistika obce 

K 1. januáru 2019 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 306 občanov, z toho 152 mužov a 154 žien.  

- V priebehu roka sa prihlásilo na TP 7 občanov: Romana Mochnacká, Melissa Benediková, 

Ružena Pavligová, Vladimír Pavliga, Emilly Nehybová, Juraj Surina, Martin Šándor. 

- Z TP sa odhlásilo 13 občanov: Ľudovít Matejko, Dorota Simonová, Jakub Simon, Daniel Simon, 

Ing. Viliam Nemoga, Monika Bajúsová, PharmDr. Diana Moravčíková, Eliška Moravčíková, Ján 

Rečník, Mgr. Vjerka Rečníková, Bc. Monika Blata ( Rečníková), Filip Rečník, Mgr. Miroslava 

Simonová. 

- Narodili sa 2 deti: Anna Lopušeková, Dušan Matúška 

- Zomreli dvaja občania: Ivan Bosý – 65 ročný, Irena Dobšinská – 89 ročná. 

- Boli uzavreté 2 sobáše: Ing. Herman Nagypál  - Mgr. Malvína Szaszák z Kráľovského Chlmca 

a Mgr. Dušan Matúška – Jana Zatrochová. 

- K 31. decembru 2019 OcÚ evidoval prihlásených k TP 300 občanov, z toho 149 mužov a 151 

žien. 

- V priebehu roka 42 občanov žilo mimo obce. 

Záver 

Rok 2019 občania obce prežili pokojne, bez prírodných katastrof a rušivých zmien. Medzi občanmi boli 

dobré vzťahy, k čomu prispelo aj vedenie obce. 

Zápis do kroniky spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica 

Schválené OcZ dňa 12.02.2020 uznesením č.  7/2020 


