
Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 15.04.2020   

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák 

                          Ospravedlnení: Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka, kontrolór obce: Ing. Dušana  

                                                   Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                                         

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 druhé zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

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

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2020  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 1 –10  zo dňa 12.02.2020 

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

sa podieľala na organizovaní turnaja, aj všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili. Výborný guláš 



uvaril Viliam Machava. Vyhodnotenie turnaja sa nachádza na stránke obce. Sponzorský príspevok 

pre Bc. Lukáša Ottingera bol odovzdaný. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 12.02.2020. 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 4. Oslavy „Dňa matiek“ 

 

Starosta obce konštatoval, že na základe vyhlásenia Mimoriadnej situácie na území Slovenskej 

republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa oslavy dňa matiek v roku 2020 nebudú 

organizovať.  Navrhol, že sa matkám prihovorí prostredníctvom rozhlasovej relácie v obecnom 

rozhlase, poslanci súhlasili.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2020 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota rozhodlo, že 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa oslavy „Dňa matiek“ nebudú organizovať. 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 5. Oslava „Dňa detí“ 

 

Z rovnakého dôvodu sa v roku 2020 neuskutočnia ani oslavy Dňa detí . 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2020 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota rozhodlo, že 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa oslavy „Dňa detí“ nebudú organizovať. 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 6. Obecné záležitosti 

- starosta obce oboznámil poslancov so skúmaním statiky v dome smútku, na základe 

statického posudku sa požiada o technickú zmenu a zmenu termínu dokončenia stavby, 

spôsob platby navrhol zálohovou platbou  

- na knihe „Revúca a okolie z neba“ sa pracuje, poslali sa fotografie, ktoré vyhotovil fotograf 

p. Rolinec, doobjednalo sa ešte 10 ks po 5,50, takže budeme mať 45 kusov.  

- podala sa žiadosť o poskytnutie dotácie z MF na úpravu spoločenských priestorov v dome 

smútku v sume 13 500 €. Skonštatoval, že vzhľadom na vzniknutú situáciu je veľmi otázne, 

či sa dotácie budú poskytovať 

- schválená je dotácia z BBSK vo výške 1 500,- € na nákup stolov do KD, obec spolufinancuje 

minimálne 10 % - 150,- € 

- oboznámil poslancov, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaná na MAS Stredný 

Gemer na výstavu chodníka smerom od zastávky do dediny je  v štádiu posudzovania  a boli 

sme vyzvaní na jej doplnenie 

- sú vyhlásené ďalšie výzvy, pre našu obec by bola najvýhodnejšie žiadať na odstránenie 

divokých skládok, nakoľko odstránenie našej skládky je vyčíslené firmou Brantner Gemer na 

22 480 €. Keďže vypracovanie žiadosti je náročné, navrhol, že sa vyberie firma, ktorá má 



s vypracovávaním takýchto žiadostí skúsenosti, zatiaľ je ponuka na internete od firmy 

z BBSK, ktorá ponúkla vypracovanie žiadosti  za 400 €. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 

s podaním žiadosti poverilo starostu aby zabezpečil jej podanie a  vybral firmu, ktorá žiadosť 

vyhotoví 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2020 

- Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  súhlasí s podaním žiadosti v rámci výzvy MAS 

Stredný Gemer- MAS023/7.4/1 na aktivitu „Investície spojené s odstraňovaním malých, tzv. 

divokých skládok odpadov, resp. opusteného odpadu a poveruje starostu obce jej 

vypracovaním prostredníctvom vybratej firmy  

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján 

Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

- v požiarnej zbrojnici sa nachádza stará plechová nefunkčná miešačka, ktorá je vyradená 

z evidencie a mal by o ňu záujem p. Benedik. Poslanci súhlasili, aby si miešačku zobral a ako 

protihodnotu pomohol pri riešení úloh obecného úradu. 

- Končí pracovná zmluva p. Kovalčíka, obec nebude mať žiadneho pracovníka , ktorý by 

zabezpečoval údržbu verejných priestranstiev. Bude sa to musieť riešiť dodávateľským 

spôsobom, zistí cenu Mestských služieb Jelšava, alebo formou dohôd o vykonaní práce. 

Poslanci reagovali, že sa vyberie výhodnejší spôsob. 

- Kúpili sa tuje, ktoré sa vysadia okolo spevnenej plochy v cintoríne, zatiaľ sa neplánuje jej 

rozširovanie, 

- poslankyňa Benediktyová – navrhla, aby sa dôchodcom zabezpečili  rúška, starosta súhlasil, 

oslovia sa p Hlinková alebo Ottingerová, ktoré ušijú rúška bez nároku na odmenu, len za cenu 

materiálu. Poslanci súhlasili, aby sa dalo ušiť 80 rúšok. 

- ekonómka obce oboznámila poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 1/2020 povolené 

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

adries, voľby do NR SR (príloha č. 2) a rozpočtové opatrenie č. 2/2020 presun 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové 

príjmy ani celkové výdavky (príloha č. 3) 

Poslanci vzali rozpočtové opatrenia na vedomie uznesením č. 16/2020 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na vedomie  

1.Zmenu rozpočtu Rozpočtovým  opatrením č.  1/2020, povolené prekročenie výdavkov pri 

dosiahnuté vyšších príjmov – dotácie 

2.Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 presun rozpočtovaných prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky 

Hlasovanie:                     za:               3  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák) 

                                                                   

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:    0    

                                         neprítomní: 2  (Ján Hlinka, Mgr. Dušan Matúška) 

 

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

                       Jaroslav Belica                                     …...................................... 

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

 

 

V  Revúckej Lehote  15.04.2020                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 starosta obce                                                                                                       


