
 Zápisnica 

zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 13.11.2019.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Zástupca starostu obce:  Lucia Benediktyová 

                          Poslanci : Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka, Mgr. Dušan 
Matúška, Ing. Ján Repák   

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Ing. Dušana Belicová 

                          Hostia: Mgr. Katarína Dubecká, Ing. Juraj Dubecký, Mgr. Margita Mladšia,  

                                       Ing. Iveta Pavláková, Mgr. Lýdia Nehybová 

 

PROGRAM      
           1. Otvorenie 

            2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

            3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Vymenovanie inventarizačnej komisie 

5. Prejednanie a schválenie odmien 

6. Prehodnotenie VZN obce 

7. Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“ + „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

8. Obecné záležitosti 

9. Návrh a schválenie uznesení 

10. Záver 

 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Nakoľko starosta obce MVDr. Ján Šeševička bol ospravedlnený, je  PN, zastupiteľstvo viedla 

zástupkyňa starostu Lucia Benediktyová , ktorá  otvorila šieste zasadnutie OcZ privítaním 

prítomných. Oboznámila ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. 

Skonštatovala, že keďže sú prítomní  všetci ,zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

Poslanci nemali k programu žiadne pripomienky  a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2019  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 6. 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     

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhla:  Ján Hlinka, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhla :                  Ing. Dušana Belicová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2019  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 6. 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     

 

 



 

Na úvod dostali slovo hostia: 

 

-Ing. Pavláková predstavila poslancom Občianske združenie LEHVAČEN, poprosila o podporu 

vo forme 2 % DzP FO, aj tento rok pošlú žiadosť na dotáciu z BBSK, ešte sa nerozhodlo, na čo 

sa bude žiadať,  Ing. Repák navrhol doplniť náradie do posilňovne, ostatní poslanci navrhli 

altánok do záhrady v KD, príspevky 2 % za rok 2018 boli vo výške 970 €, objednala sa servisná 

prehliadka detského ihriska, zvyšné prostriedky navrhla použiť na nákup vianočnej výzdoby, 

poslanci súhlasili  

- manželia Dubecký – pýtali sa, kedy sa dokončí cesta za Humnami – nevedia sa dostať k domu, 

bude potrebné ulicu lepšie osvetliť, zasypali sa vodovodné prípojky – bude potrebné napísať 

žiadosť na VVS a.s. Košice 

- Mgr. M.Mladšia – potrebné vymeniť prah alebo rohož pri vstupe do kultúrneho domu, po 

10.12. vianočné posedenie JDS Revúcka Lehota – vianočné balíčky zabezpečuje OcÚ, JDS má 

48 členov, oslovila ju Mgr. Galovičová na prezentovanie výrobkov našich občanov na akcii 

„Kračún na Gemeri“, dňa 28.11. 2019 stretnutie troch generácií v Revúcej 

- Mgr. Nehybová – predstavila sa, chcela by zriadiť detský kútik v KD, , požiadala OcZ 

o poskytnutie priestorov, bude potrebné zistiť aké hygienické podmienky musí spĺňať detský 

kútik, poslanci ešte rozhodnú  

 

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 22-29/2019 zo dňa 11.09.2019. 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

11.09.2019. 

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

                                                                 Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                

                                          proti :        0         

                                         zdržal sa:    0     

 

K bodu 4.  Vymenovanie inventarizačnej komisie 

 

Starosta obce nariadil  vykonať fyzickú inventúru majetku a  riadnu dokladovú inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v zmysle ustanovení §§ 29,30 

zákona č.431/2002 Z.z. Zároveň nariadil vykonať aj fyzickú inventúru pokladne a cenín 

a vymenoval inventarizačné komisie. Do ÚIK vymenoval: predseda: Lucia Benediktyová, Mgr. 

Dušan Matúška, Ing. Ján Repák, do inventarizačnej komisia na strediská verejné priestranstvá, 

sklady, požiarna zbrojnica, posilňovňa predseda: Ing. Ján Repák, členovia: Ján Hlinka, Jaroslav 

Belica, na strediská: kultúrny dom, dom smútku, obecný úrad predseda Ing. Dušana Belicová, 

členovia Monika Besedová, Lucia Benediktyová (prílohy č. 2,3,4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

schvaľuje – ÚIK v zložení: predseda: Lucia Benediktyová, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján 

Repák a členov čiastkových inventarizačných komisií 

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

                                                Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                

 

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

  

 



  

 

K bodu č. 5 Prejednanie a schválenie odmien 

 

Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov, že odmeny poslancom, funkcionárom 

a občanom, ktorí sa podieľali na plnení úloh obce v roku 2019 budú vyplatené v zmysle „Zásad 

odmeňovania poslancov“ a „Poriadku odmeňovania pracovníkov obce Revúcka 

Lehota“ (príloha č. 5)  Hlavnej kontrolórke obce navrhli  poslanci odmenu vo výške 20 % 

z platu za rok 2019,   čo predstavuje 20 % z 957,06 € výšku odmeny 191,41 €. (príloha č.6)  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje  odmenu za rok 2019 hlavnému kontrolórovi obce vo výške 20 % z platu za rok 

2019  

Hlasovanie:                     za:             4   (Lucia Benediktyová,  Ján Hlinka,  

                                                                 Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   1    (Jaroslav Belica) 

  

 

K bodu 6. Prehodnotenie VZN obce 

 

Zástupkyňa starosta obce oboznámila poslancov, že bude potrebné zmeniť VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nakoľko obec 

dlhodobo dopláca za vývoz odpadu a tiež VZN o nakladaní zo stavebnými odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Revúcka Lehota. Navrhli upraviť sadzbu  poplatku za 

komunálny odpad na  výšku 0,04547 , a poplatok za ubytovanie na výšku 0,50 €/deň. Tiež sa 

navrhlo spoplatniť vývoz vriec vo výške 1,20 €/vrece, ktoré sa budú kupovať na OcÚ a firma 

Brantner Gemer s.r.o. vyvezie len zakúpené vrecia. Nové upravené VZN bude potrebné vyvesiť 

s zákonom stanovenom termíne a schvaľovať sa budú na zasadnutí OcZ 11.12.2019. 

 

 

K bodu 7.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 

Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov, že pri príležitosti osláv „Vítanie Mikuláša“ 

dňa 7.12.2019 o 15.00 hod. sa objedná program, ktorý nacvičili žiaci  ZŠ s MŠ Sama Tomášika 

v Lubeníku.  Deti dostanú od Mikuláša balíčky, navrhol pripraviť balíčky v hodnote 3 € - 50 

balíčkov. Rozsvietenie stromčeka bude tiež  07.12.2019. Oslovil sa cirkevný zbor  BJB,  

Stromčeky  zabezpečí Ing. Ján Repák, keď sa nezoženie veľký stromček pred KD, ozdobí sa  

v parku. Pohostenie – kapustnica, pečenie koláčov zabezpečia poslanci.  Balíčky pre dôchodcov 

od 62 rokov vo výške 3,- €/1 balíček – 79 ks (z toho 48 pre členov JDS) 

- Súťaž v pečení vianočných koláčov – oboznámiť občanov, zároveň budú slúžiť ako 

občerstvenie 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Súhlasí s organizovaním osláv „Vítanie Mikuláša a  Rozsvietenie stromčeka 07.12.2019. 

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

                                                Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 8 . Obecné záležitosti 

 

Zástupkyňa starostu obce oboznámila poslancov:  

- do konca novembra je potrebné odovzdať žiadosť na BBSK na dotáciu.  

- Podala sa žiadosť o NFP na VSP Stredný Gemer, na „Výstavba chodníka v obci 

Revúcka Lehota – etapa II“  



- spevnená plocha pri cintoríne je dokončená  

- na Martinskú zábavu je objednaná stravu od p. Drobčovej, je prihlásených 66 ľudí, stoly 

sú rozmiestnené, o výzdobu sa postará p. Ottingerová, v nedeľu sa stretne komisia na 

uprataní miestnosti, hudba RELAX z Vlachova je zabezpečená, o 24.00 hod. sa bude 

spievať Lehvatská hymna 

- sála KD je rezervovaní na 30.11.2019 – oslava 90-tky, p. Žiaková na Silvestra, 6.6.2020 

na svadbu 

 

K bodu 9. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 10. Záver 

 

Po vyčerpaní programu zástupkyňa starostu obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

Overovatelia: Ján Hlinka                                                    .......................................... 

 

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

 

Zapísala:        Ing. Dušana Belicová                                   …...................................... 

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  13.11.2019                                       Lucia Benediktyová                                     

                                                                                       zástupca  starostu obce 


