
 Zápisnica 

z piateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 11.09.2019.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška,  

                                            Ing. Ján Repák 

                          Neprítomný: Ján Hlinka 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                           

PROGRAM 

 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019 a úprava rozpočtu. 

       5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2019 

       6.  Prehodnotenie VZN obce 

       7.  Príprava 24. stretnutia rodákov obce 

       8 . Obecné záležitosti 

 9.  Návrh a schválenie uznesení 

 10. Záver 

 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril ôsme zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní všetci 

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

Poslanec Ing. Ján Repák navrhol doplniť program o bod Doplnenie členov kultúrno – športovej  

komisie.  

Program po zmene : 

PROGRAM 

 

       1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

 3.  Kontrola  plnenia uznesení. 

 4.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019 a úprava rozpočtu. 

       5.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2019 

       6.  Prehodnotenie VZN obce 

       7.  Príprava 24. stretnutia rodákov obce 

       8.  Doplnenie členov kultúrno – športovej komisie 

       9 . Obecné záležitosti 

 10.  Návrh a schválenie uznesení 

 11. Záver 

 

 

Poslanci k návrhu zmeny nemali pripomienky a schválili program uznesením č. 22/2019 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 22/2019  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. 23/2019  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. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 14 – 21/2019 zo dňa 27.06.2019 – zámena pozemkov 

je v riešení, poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na športovom dni, a  poďakoval všetkým, ktorí sa 

podieľali na jeho príprave, hlavne športovej komisii. Všetci športovci ale aj publikum odchádzali 

domov spokojní. 

  Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

27.06.2019  

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.Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019 a úprava rozpočtu  

 

Poslanci obdržali čerpanie rozpočtu na I. polrok 2019 (príloha č. 2 )  na preštudovanie. Ekonómka 

obce konštatovala, že jednotlivé položky sa napĺňajú priebežne, príjmy boli naplnené za I. polrok na 

61,69 % výdavky boli čerpané na 47,94 %, výsledok hospodárenia za I. polrok 2019 bez finančných 

operácií bol vo výške 108 988,40 €. K  jednotlivým položkám rozpočtu nemali poslanci pripomienky. 

- Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 6/2019 (príloha č. 3), povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR v celkovej výške 

3 999,90 € a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  rozpočtovým 

opatrením č. 7/2019 vo výške 2 000,00 € (príloha č. 4), ku ktorému hlavná kontrolórka obce 

vypracovala stanovisko (príloha č. 5).  

- Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              96 115,17 

-                                                                    Kapitálové príjmy      112 959,00 

-                                                                    Príjmové FO:               36 000,00 

-                                                                    Bežné výdavky:           94 715,17 

-                                                                    Kapitálové výdavky:   52 600,00 

-                                                                    Výdavkové FO:           97 759,00 

-  



 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2019 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. Berie na vedomie 1. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2019, 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6/2019, 3. stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2019 B. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019.  

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.  Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok   2019 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 (príloha č. 6). 

Konštatovala, že pri jednotlivých kontrolách neboli zistené nedostatky. Poslanci nemali námietky ani 

nenavrhli vykonať iné  kontroly, ako sú v pláne. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

 Berie na vedomie –  Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol za I. polrok 2019 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,   

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka)  

 

K bodu 6.  Prehodnotenie VZN obce 
 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe sťažnosti Ing. Hermana Nagypála, je potrebné 

prehodnotiť VZN 12/2010 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Revúcka Lehota. 
Poslanci sa vyjadrili, že VZN nie je potrebné dopĺňať. Na rokovaní bol prítomný aj Ing. Martinkovič, 

ktorý zhrnul svoju zootechnickú prax , vyjadril sa, že podľa jeho poznatkov, neexistujú normy na 

výšku hluku a pachu hospodárskych zvierat, pri svojom  chove neporušuje žiadne normy. K problému 

sa vyjadril Mgr. Jaroslav Kučerák – podľa jeho názoru tiež nie je potrebné VZN dopĺňať, najlepšie 

bude, keď sa susedský spor vyrieši dohodou. Ing. Herman Nagypál by uvítal, keby sa chlievy posunuli, 

bol by ochotný finančne sa na tom podieľať. Uvítal by v obci kanalizáciu.  Mgr. Jaroslav Kučerák 

poukázal na zápach v dedine, keď z niektorých domov vypúšťajú žumpy do potoka, navrhol, aby sa 

začalo uvažovať o kanalizácii, na čo starosta odpovedal, že aj on by bol veľmi rád, keby sa v obci 

urobila kanalizácia, ale pre malú obec ako je naša, to je veľmi zložité,  budú sa hľadať možnosti. 

Vyzval všetkých, ktorí by mali možnosť pomôcť v tejto veci, aby pomohli. Záver z tejto rozpravy bol 

taký, že VZN č. 12/2010 o chove a držaní hospodárskych zvierat na území obce Revúcka Lehota nie 

je potrebné dopĺňať.  

Ďalej sa prerokovalo VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Revúcka Lehota, ktoré je potrebné po konzultácii s Ing. Jánom Profantom  

upraviť tak, aby bolo v súlade so zákonom a určiť si spôsob zberu drobného stavebného odpadu. 

Poslanci rozhodli, aby sa VZN pripravilo podľa vzoru a náklady na odvoz stavebného odpadu zahrnúť, 

do miestneho poplatku. Príloha č. 7) 

Ako posledné sa prerokovalo VZN č. 17/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Starosta poukázal na to, že už dlhodobo sa dopláca za 

komunálny odpad aj viac ako 1 000 EUR, preto navrhol, aby sa zmenila výška miestneho poplatku 

za odpad. Podľa neho by sa mal poplatok určiť na kuka nádobu (zaviesť pri komunálnom odpade 

množstvový zber). Podľa výšky platby vychádza výška za odvoz kuka nádoby  je 1,72 €, pri 18 x 

vývoze je to 30,96 €, k tejto sume ešte treba pripočítať vývoz nebezpečného odpadu a drobného 

stavebného odpadu, čo by predstavovalo 6,36 €, takže poplatok by bol 37,32 €. Vývoz vriec navrhol 

tak, že by si občania zakúpili na OcÚ vrecia, ktoré by boli označené a len tie by boli vyvážané. 



Poslanci sa nakoniec zhodli na tom, že v obci je potrebné zaviesť množstvový zber komunálneho 

odpadu a poplatok určiť tak, aby obec nemusela doplácať.  

K problematike sa vyjadril aj Mgr. Kučerák, bolo by potrebné zriadiť zberný dvor, na čo poslanec 

Belica reagoval, že už sa o tom uvažovalo, miesto by sa našlo, ale je potrebné veľa povolení 

a zabezpečiť človeka, ktorý by tam bol. Je to veľmi komplikované, ale bude sa na tom ešte pracovať. 

Ing. Nagypál navrhol, aby sa poplatok pre osamelých občanov kompenzoval zo zdrojov obce.  

Starosta navrhol zvýšiť daň za ubytovanie z 0,33 € na 0,50 €, poslanci súhlasili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  odporúča 

prepracovať VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Revúcka Lehota  a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavené odpady.  

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,   

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka)  

 

K bodu č. 7 . Príprava 24 –tého stretnutia rodákov obce 
  

Starosta obce navrhol, aby sa Stretnutie rodákov uskutočnilo 16.11.2019. Zástupca starostu p. 

Benediktyová sa informala za hudbu, nakoniec oslovila hudobnú skupinu RELAX z Vlachova, 

večeru zabezpečí p. Drobčová, dala na výber viac jedál, z ktorých poslanci vybrali menu. Bude 

potrebné zvýšiť vstupné, dohodli sa na výške 15,00 €. V prípade veľkého  záujmu sa pripravia miesta 

aj v klube dôchodcov.  O výzdobu sa postará  kultúrno-športová komisia. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí 

s organizovaním 24. stretnutia rodákov obce 16.11.2019. 

 

K bodu 8 . doplnenie kultúrno –športovej komisie 

 

Predseda kultúrno – športovej komisie Mgr. Dušan Matúška navrhol doplniť komisiu o nových 

členov – Ing. Ján Repák, Mgr. Barbora Repáková, Tamara Balcová, Radoslav Johan. Poslanci nových 

členov zvolili.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota volí do 

kultúrno – športovej komisie členov: Ing. Ján Repák, Mgr. Barbora Repáková, Tamara Balcová, 

Radoslav Johan. 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica,   

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka)  

 

 

K bodu 9 . Obecné záležitosti  

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- dotácia z BBSK – vo výške 2 500,-  € plot v cintoríne je hotový, dotácia vyúčtovaná 

- dotácia na dom smútku – firma KOLEK nestíha plniť svoje záväzky, bude potrebné urobiť 

dodatok k zmluve alebo nové verejné obstarávanie 

- z dotácie z  na MF v výške 8 000,- cesta za Humnami, stavebné povolenie je platné, môže sa 

začať s prácou 

- 1. zájazd do Tiszaujvarosu sa uskutočnil bol plný autobus, 2. zájazd do Tiszaujvarosu sa pre 

nedostatok záujemcov zrušil 



- na § 54  pracujú Š. Kovalčík a M. Málik  

- vypracovali sa projekty na chodníky, vybavuje sa stavebné povolenie 

- na chodník po pravej strane sa bude žiadať dotácia od VSP-Stredný Gemer 

- Ing. Ján Šmídt,  informoval poslancov o činnosti , výhodách a nevýhodách členstva v 

Oblastnej organizácii rozvoja cestovného ruchu. Má prioritu vybudovanie a označenie 

cyklochodníkov na Gemeri. Starosta aj poslanci sa vyjadrili, že prerokujú členstvo na 

najbližšom zasadnutí OcZ. 

 

 

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: Lucia Benediktyová   .......................................... 

 

                       Mgr.Dušan Matúška  …...................................... 

 

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

 

 

 

V  Revúckej Lehote  11.09.2019                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 Starosta obce                                                                 


