
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 12.02.2020    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                                           Ing. Ján Repák 

                          Ospravedlnení poslanci:  Ján Hlinka 

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce: Mgr. Ondrej Belica 

                                              

PROGRAM 

     1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

     3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2020 

     5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

     6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2019 

     7. Zápis do obecnej kroniky   za rok 2019 

     8. Príprava stolnotenisového turnaja 

     9. Obecné záležitosti 

    10. Návrh a schválenie uznesení 

    11. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní štyria 

poslanci zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1).  Poslanec Mgr. Matúška navrhol doplniť 

program o bod Voľba predsedu kultúrno športovej komisie . Poslanci súhlasili. Po doplnení bol 

program nasledovný: 

    1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

     3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2020 

     5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

     6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2019 

     7. Zápis do obecnej kroniky   za rok 2019 

     8. Príprava stolnotenisového turnaja 

     9. Voľba predsedu  kultúrno-športovej 

         komisie 

    10. Obecné záležitosti 

    11. Návrh a schválenie uznesení 

    12. Záver 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2020  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 1. 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, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2020  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov  1. 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 č. 3 Kontrola uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 36-43/2019 zo dňa  11.12.2019. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.12.2019. 

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 Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2020 

 

Poslanci dostali návrh plánu práce OcZ na rok 2020 v predstihu. (Príloha č. 2). Na rok 2020 je 

naplánovaných 6 zasadnutí OcZ. Poslanci nemali k Plánu práce žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  schvaľuje Plán 

práce OcZ na rok 2020. 

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 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na rok 2020 (Príloha č. 3), ktorý ako uviedla sa dá doplniť podľa potreby aj o ďalšie 

kontroly. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  schvaľuje Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020. 

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

 

Hlavná Kontrolórka obce Ing. Dušana Belicová v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 18f ods. 1 písm. e) predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 

2019.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 6/2020 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. 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 7. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obec pri výkone samosprávy je povinná viesť obecnú kroniku. Kronikár obce 

Mgr. Ondrej Belica oboznámil poslancov s návrhom zápisu do obecnej kroniky za rok 2019, ktorý 

dostali na preštudovanie, k návrhu nemali žiadne pripomienky. (príloha č. 5). Starosta obce 

poďakoval kronikárovi obce Mgr. Ondrejovi Belicovi za vzorné vedenie kroniky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2020 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 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 8. Príprava stolnotenisového turnaja 

 

Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok z dôvodu 

konania volieb  bol navrhnutý dátum  6. – 7. marec 2020 . Bude prebiehať 2 dni – v piatok kategória 

deti a ženy a v sobotu muži do 50 rokov a nad 50 rokov. OcÚ vyrobí  a rozpošle pozvánky. Tak ako 

vlani sa  v sobotu bude  ponúkať kotlíkový guláš, pre súťažiacich zdarma a pre ostatných možnosť 

zakúpenia. Kategória pre malé deti sa vlani osvedčila, tak bude aj tento ročník. Starosta informoval, 

že športové poháre a medaily sú už objednané. O bufet sa postará kultúrno-športová komisia. Hlavný 

rozhodca – Mgr. Ondrej Belica, starosta vyzval poslancov, aby sa zúčastnili.  V  sále budú cez jarné 

prázdniny pripravené stoly, aby sa mohlo trénovať. 

Návrh uznesenia:  Uznesenie  8/2020 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 6. – 7. marca 2020 

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 . Voľba predsedu kultúrno-športovej komisie 

 

 Predseda kultúrno športovej komisie Mgr. Dušan Matúška sa vzdal funkcie predsedu z dôvodu 

časovej zaneprázdnenosti. Za svojho nástupcu navrhol Ing. Jána Repáka. Poslanci s návrhom 

súhlasili.    



Návrh uznesenia:  Uznesenie  9/2020 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

A. Berie na vedomie vzdanie sa  Mgr. Dušana Matúšku z postu predsedu kultúrno-športovej 

komisie 

B. Volí Ing. Jána Repáka za predsedu kultúrno-športovej komisie      

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

K bodu 10. Obecné záležitosti 

 

-starosta obce informoval poslancov 

- o ponuke , aby Revúcka Lehota bola zapracovaná do knihy „Revúca a okolie z neba“, navrhol 

ponuku na 35 kníh v hodnote  630 €, poslanci s ponukou súhlasili, zhodli sa na tom, že bude dobré, 

keď bude naša obec propagovaná v publikácii.  

- náš spoluobčan Lukáš Ottinger, ktorý je majstrom Slovenska  a držiteľom ďalších významných 

ocenení v biatlone požiadal o sponzorský príspevok. (príloha č. 6). Poslanci sa zhodli na tom, že p. 

Lukáš Ottinger reprezentuje a zviditeľňuje  aj našu obec a schválili mu sponzorský príspevok vo 

výške 300 €.  

Návrh uznesenia:  Uznesenie  10/2020 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

sponzorský príspevok pre p. Lukáša Ottingera vo výške 300,- €. 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

- firma Brantner Gemer s.r.o. odniesla jeden veľkoobjemný kontajner na odpad  , druhý je už 

zhrdzavený, bude ho potrebné predať do zberných surovín 

- obec potrebuje novú stránku obce, ktorá bude spĺňať všetky kritériá podľa zákona, dostali sme 

dve ponuky, jedna už bola odprezentovaná, druhá bude . Potom sa vyberie tá výhodnejšia. 

Poslanci súhlasili so zriadením novej stránky obce 

- oboznámil poslancov so separovaním v obci, aj keď sa množstvo odpadu znížilo, miera 

separácie vyšla nižšia ako minulý rok 

- požiadal poslancov, aby porozmýšľali o programe na deň matiek, aby sa mohol v predstihu 

zabezpečiť 

- Lucia Benediktyová – informovala, že v obci sa vyskytli krádeže, starosta reagoval, že 

poškodení to majú nahlásiť polícii a následne aj obec požiada, aby sa zvýšil počet hliadok,  

- Jaroslav Belica – navrhol, aby sa sledovali výzvy na kamerový systém, bolo by pre obec 

bezpečnejšie, keby bola  monitorovaná 

 

K bodu 11. Návrh a schválenie uznesení 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 12. Záver 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

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

                       Ing. Ján Repák                                        .......................................... 

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

 

V Revúckej Lehote, 12.02.2020       MVDr. Ján Šeševička, starosta obce         ....................................                        


