
Zápisnica 

z tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 09.04.2019   

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                           Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Hostia: Mgr. Margita Mladšia                

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 tretie zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 8 bodov.  Skonštatoval, že keďže sú prítomní všetci 

poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 8/2019  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Lucia Benediktyová, Ján Hlinka 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní:  0  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 – 7  zo dňa 20.02.2019 

- stolnotenisový turnaj sa uskutočnil na dobrej úrovni, poďakoval športovo-kultúrnej komisii, 

ktorá sa podieľala na organizovaní turnaja, aj všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili. Kladne 

ohodnotil zmenu občerstvenie – guláš, (uvaril Viliam Machava) stretlo sa s dobrým ohlasom, 



vyhodnotenie sa nachádza na stránke obce, na stránke Maj Gemer 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 10/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 20.02.2019. 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní:  0  

 

 

K bodu 4. Oslavy „Dňa matiek“ 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa oslavy uskutočnili 12.05.2019 o 14.00. hod. Po krátkom 

uvítaní, príležitostnej básni  a príhovoru starostu obce v programe vystúpi ľudový súbor RADZIM 

z Vyšnej Slanej.  Karafiáty zabezpečí starosta. Pozvánky (nielen pre matky) sa doručia do schránok. 

Občerstvenie zabezpečia poslanci.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním osláv „Dňa matiek“ 12.05.2019 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní:  0  

 

K bodu 5. Oslava „Dňa detí“ 

 

Keďže doterajšie ročníky osláv Dňa detí sa stretli s veľkým ohlasom, bude sa pokračovať v ich 

organizovaní. Starosta navrhol termín 01.06.2019.  Poslanci navrhli, aby sa konali na ihrisku, oslovia 

sa  policajti aj hasiči, aby predviedli deťom svoju techniku, Mgr. Matúška navrhol divadielko, ktoré 

nacvičili deti ZŠ s MŠ v Lubeníku, zabezpečí sa hudba – P. Klimek, mohlo by byť aj vozenie na 

koňoch a maľovanie na tvár. Podrobnosti programu sa upresnia podľa potvrdenia účasti pozvaných, 

OcÚ zabezpečí suroviny na grilovanie. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním „Dňa detí“ dňa 01.06.2019. 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní:  0  

 

K bodu 6. Obecné záležitosti 

- starosta obce prehodnotil obecné záležitosti z minulého OcZ: 

- podala sa žiadosť o poskytnutie dotácie z MF na Vybudovanie spevnenej plochy – parkoviska 

pri cintoríne a dobudovanie chodníka pri hlavnej ceste- zvýšenie bezpečnosti občanov, hlavne 

detí. Žiadala sa čiastka 7 200,- €, celkový rozpočet na projekty 8 000,- €. 

- schválená je dotácia z BBSK vo výške 2 500,- € na oplotenie cintorína, obec spolufinancuje 

minimálne 10 % - 250,- €. 

- nelegálna skládka je v šetrení polície 

- v šatniach na ihrisku sa opravili poškodené stierky a vymaľovali sa 

- zábrany na cyklochodník sa zhotovujú v spolupráci s Obcou Chyžné, osadia sa tak, aby bol 

prístup k záhradám, realizuje  sa ich osadenie 

- upozornenie pre občanov bolo vypracované a doručené do každej domácnosti, poslanci 



spozorovali zlepšenie v státí áut v dolnej časti obce 

- konáre a listy nebude možné dávať do hnojiska na hospodárskom dvore v aktuálnom stave, je 

to zarastené, nie je tam dobrý prístup, bude ho potrebné vypratať alebo  hľadať iné riešenia 

- oboznámil poslancov:  

- ponuka firmy Brantner Gemer s.r.o. o pristavenie kontajnera  - vyvesené v tabuli – občania si 

môžu dať vyviesť odpad za stanovený poplatok 

- stretnutie so zástupcami Povodia Slanej aj na podnet p. Belicu – pod mostom sa rozpadáva 

múrik, po obhliadke prisľúbili, že opravu finančne alebo materiálne  podporia, vyčistia potok 

od zbrojnice po č. 95,  pracovné sily bude musieť zabezpečiť obec. 

- chodníky sú dokončené, pri asfaltovaní sa niekde z dôvodu rozpadajúceho sa asfaltu musel 

asfaltovalo až 60 cm široký pruh, čo zvýšilo cenu približne o 2 000,- € 

- rekonštrukcia domu smútku by sa mala začať v polovici mája 

- podala sa žiadosť na zamestnanie p. Kovalčíka z projektu Cesta na trh práce 2 

- vyzval správcu posilňovne Ing. Repáka, aby zistil záujem žien o cvičenie a vyvesil čas, kedy 

bude posilňovňa vyhradená pre ženy, a tiež aby zorganizoval brigádu – umytie okien, on 

upozornil, že  posilňovňu navštevujú aj takí, ktorí nezaplatili členský príspevok a nie sú 

občanmi našej obce – treba ich upozorniť, poprípade zakázať chodiť do posilňovne  

- starosta obce dal návrh na prerozdelenie pracovných obvodov poslancov, poslanci súhlasili 

(príloha č. 4) 

- poslankyňa Benediktyová – sťažnosti p. Ištóka na túlajúce sa kozy p. Bátoriho po verejných 

aj súkromných priestranstvách  – OcÚ ho upozorní, poukázala na neporiadok okolo 

novostavby p. Fördösa, starosta ho už upozorňoval, ešte ho upozorní, cvičenie žien 

v posilňovni – zabezpečí sa vyhradený čas pre ženy, podľa zisteného záujmu , tuje pred č. 5 

zasahujú do chodníkov, aj pred č.100, varenie guliek v Jelšave – jedno družstvo súťažne 

a jedno varenie pre hostí . Starosta upozornil na náročnosť takéhoto rozhodnutia 

- preds. ZO JDS v Revúckej Lehote  Mgr. Mladšia – oboznámila poslancov s aktivitami ZO 

JDS v Revúckej Lehote s tými čo už boli, aj čo ešte budú, správy o jednotlivých akciách sú 

na stránke obce, člen ZO Mgr. Belica  postúpil v prednese prózy na krajské kolo, kde bude 

reprezentovať našu obec aj okres. Navrhla, aby sa na deň matiek pol hodinu pred začiatkom 

osláv hrali v obecnom rozhlase piesne o matkách a ženách – poslanci súhlasili 

- poslanec Belica navrhol, aby sa v dolnej časti obce dali spomaľovače, niektoré autá tam 

chodia veľmi rýchlo , je to nebezpečné hlavne pre deti – treba zistiť, od koho je potrebné pýtať 

súhlas  

- poslanec Mgr. Matúška predniesol požiadavku niektorých občanov na organizovanie 

turistických prechádzok, sprevádzať by ich mohol Ing. Repák, keď bude záujem  OcÚ vyhlási 

organizovanie prechádzky v obecnom rozhlase 

- ekonómka obce oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 2/2019 povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR, REGOP, evidencia 

adries, voľby prezidenta (príloha č. 2) a rozpočtové opatrenie č. 3/2019 povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

Poslanci vzali rozpočtové opatrenie na vedomie uznesením č. 13/2019 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému 

opatreniu  č. 3/2019 

Schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní:  0  

 



 

            Starosta obce dňa 02.01.2019 podal majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone 

práce vo verejnom záujme, ktoré komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - predseda p. Lucia Benediktyová,  členovia Ján Hlinka, Ing. Ján Repák preskúmali  

a potvrdili. (príloha č. 3) 

 

 

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                             .......................................... 

                       Ján Hlinka                                            …...................................... 

Zapísala:        Monika Besedová                                …...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  09.04.2019                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 starosta obce                                                                                                       


