Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 14.04.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák, 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. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2020
5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2020
6 Príprava stolnotenisového turnaja
7. Oslavy dňa matiek
8. Oslavy dňa detí
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 (poslanec Hlinka prišiel po prerokovaní bodu 4) zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha
č. 1). Poslanci k návrhu programu nemali pripomienky a program schválili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2021 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, Mgr. Dušan Matúška
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2021 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. 41-48/2021 zo dňa 09.12.2020.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09.12.2020.
Hlasovanie:
za:
4 (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ján Hlinka)
K bodu 4 .Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2020
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
2020. Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 2)
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota z kontrol za II. polrok 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. Zápis do obecnej kroniky za rok 2020
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 2020, ktorý
dostali na preštudovanie, k návrhu nemali žiadne pripomienky. (príloha č. 3). Starosta obce
poďakoval kronikárovi obce Mgr. Ondrejovi Belicovi za vzorné vedenie kroniky, ktoré vystihuje
situáciu v obci. Kronikár obce vyzval poslancov, aby ho upozorňovali na dôležité udalosti v obci,
alebo na občanov, ktorí dosiahli významné úspechy.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
zápis do obecnej kroniky za rok 2019
Hlasovanie:
za:
5 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák, Ján Hlinka)
proti :
0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Príprava stolnotenisového turnaja
Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok sa z dôvodu
núdzového stavu a nepriaznivej epidemiologickej situácie neuskutočnil. Poslanci ho neodporúčali
tento rok organizovať.
Návrh uznesenia: Uznesenie 6/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota rozhodlo, že
z dôvodu mimoriadnej situácie sa „Stolnotenisový turnaj“ nebude organizovať
Hlasovanie:
za:
5 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák, Ján Hlinka)
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Oslavy „Dňa matiek“
Starosta obce konštatoval, že na základe vyhlásenia núdzového stavu na území Slovenskej republiky
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa oslavy dňa matiek v roku 2021 nebudú organizovať.
Navrhol, že sa matkám prihovorí prostredníctvom rozhlasovej relácie v obecnom rozhlase, poslanci
súhlasili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota rozhodlo, že
z dôvodu mimoriadnej situácie sa oslavy „Dňa matiek“ nebudú organizovať .
Hlasovanie:
za:
5 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák,
Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka,)
proti :
zdržal sa:

0
0

K bodu 8. Oslava „Dňa detí“
Z rovnakého dôvodu sa v roku 2021 neuskutočnia ani oslavy Dňa detí .
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 8/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota rozhodlo, že
z dôvodu mimoriadnej situácie sa oslavy „Dňa detí“ nebudú organizovať .
Hlasovanie:
za:
5 (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák,
Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka,)
proti :
zdržal sa:

0
0

K bodu 9. Obecné záležitosti
-starosta obce informoval poslancov:
- žiadosť na BBSK na nákup gamatiek ešte nebola schvaľovaná
- testovanie v roku 2021 sa uskutočnilo 3 x, spolu s energiami obec doplatila približne 500 EUR,
preto sa už ďalej netestovalo. V Revúcej je zriadených dostatok MOM
- Kovalčík skončil v marci DČ, január, február boli práce pozastavené, v marci sme požiadali
o výnimku, ktorá bola povolená v súčasnej dobe neprebiehajú na ÚPSVR žiadne projekty
- digitalizácia kroniky – dala sa vypracovať cenová ponuka, od spoločnosti NUPSESO, ktorá je
výhodná, problémom je, ako kroniku doručiť do Nitry, kde firma sídli
- obec obdržala Upozornenie prokurátora (Príloha č. 4) č. Pd 20/21/6608-2 zo dňa 24.3.2021 na to,
že si neplní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovenia § 22 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku
karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc
a útulkov pre zvieratá. Obec Revúcka Lehota má podpísanú Zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých
psov s certifikovanou osobou p. Bc. Kvetoslavou Slanou zo dňa 16.03.2021, ktorá je zverejnená aj
na web stránke obce. Súčasťou zmluvy v čl. 2 „Predmet zmluvy“ je aj umiestnenie odchytených psov
do karanténnej stanice v zmysle cenníka služieb bodu 2 (60 €) Uvedený poplatok hradí obec a podľa
nášho názoru sa takýmto spôsobom aj spolupodieľa na prevádzke karanténnej stanice. Poskytovateľ
služby Bc. Kvetoslava Slaná má s karanténnou stanicou podpísanú zmluvu. Finančné ani priestorové
možnosti neumožňujú obci zriadiť na území obce karanténnu stanicu, ani útulok pre zvieratá.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 9/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie Upozornenie prokurátora č. Pd 20/21/6608-2 zo dňa 24.3.2021 a považuje ho na základe
uvedených skutočností za neopodstatnené.

Hlasovanie:

za:
proti :
zdržal sa:

5 (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák, Ján Hlinka)
0
0

- zber kuchynského odpadu – občania obce podpisujú čestné vyhlásenia, že kompostujú kuchynský
odpad, potrebujeme, aby sa do kompostovania zapojilo 100 % domácností
- na základe zistených nedostatkov a návrhu na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie
dopravného inšpektorátu sa vymenilo značenie cyklochodníka. Značky „Pozor cyklisti“ zabezpečila
a osadila BBRSC, značky cyklistická komunikácia a koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
zabezpečila obec a objednala na ich osadenie BBRSC
- sčítanie domov a bytov bolo ukončené, sčítalo sa 100 % domov, elektronické sčítanie obyvateľov
bolo ukončené ,doteraz sa sčítalo 307 obyvateľov obce čo predstavuje a 95,34 %
- bude potrebné upraviť povrch ihriska, aby sa mohlo používať na športové aktivity. Agrodružstvo-S
zabezpečilo pobránenie krtincov, sľúbilo aj povalcovanie, bude ho potrebné ešte dokončiť
- tuje pri cintoríne boli zničené divou alebo domácou zverou, preto sa dali vykopať, už sa tam nebudú
sadiť nové, lebo by sa zase zničili
- p. Fodorová volala , že niekto ubližuje ich zvieratám, je to smutné, chovateľ je však povinný
zamedziť úniku zvierat
- detské ihrisko v KD – poškodenú strechu opravili zamestnanci OcÚ Muránska Zdychava, pri
kontrole boli zistené ďalšie nedostatky, ktoré bude treba riešiť
- práce na dome smútku pomaly pokračujú. Doteraz sa preinvestovalo 32 527,22 EUR, z ktorých
12 243,09 EUR bolo z úveru. Práce by sa mali dokončiť do konca júna
Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (Príloha č. 5)
A. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR,
REGOP, evidencia adries, SODB a testovanie a B. presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 10/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
Hlasovanie:
za:
5 (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,
Ing. Ján Repák, Ján Hlinka)
proti :
0
zdržal sa: 0
- Ján Hlinka – predniesol dopyt od Ing. Dubeckého, či sa nebude robiť jarok na ceste za
Humnami, nakoľko majú mokro. Starosta odpovedal, že je to naplánované v projekte, ale
realizovať sa to bude pri celkovom dokončovaní cesty, čo teraz nie je plánované
- Mgr. Belica – v obci sa rozširuje turistika, občania navštevujú rôzne zaujímavé lokality
v okolí obce, kde svojpomocne pripravili posedy , a spoločnými silami ich skrášľujú.
Upozornil, že bude potrebné zakryť studničku – urobia to tiež, len OcÚ požiadali
o zabezpečenie plechu. Starosta obce kladne ohodnotil aktivity občanov a teší sa, že
obyvatelia obce nachádzajú relax a pokoj v jej okolí, tiež poďakoval Mgr. Belicovi, že ostrihal
stromy v dome smútku.
-

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, 14.04.2021

MVDr. Ján Šeševička,
starosta obce

