
  Zápisnica 

zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 07.11.2022.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Poslanci :  Jaroslav Belica,  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák,  

                                            Lucia Benediktyová, Ján Hlinka  

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

Ospravedlnení 

PROGRAM      
           1. Otvorenie 

            2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

            3. Kontrola plnenia uznesení 

            4. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov obce 

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

6. Obecné záležitosti 

7. Návrh a schválenie uznesení 

8. Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta  obce MVDr. Ján Šeševička otvoril siedme zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

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

prítomní 5 poslanci ,zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 37/2022  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 7. 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   

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška 

Za zapisovateľa navrhol :     Monika Besedová              

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 38/2022  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 7. 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   

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 28 - 36/2022 zo dňa 30.09.2022.  – k uzneseniu 

36/2022 – dňa 22.11.2022 bude pojednávanie na súde, obec zastupuje advokátska kancelária 

JUDr. Segeč 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 39/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 



vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných 30.09. 

2022. 

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

                                                                   Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák) 

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0   

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 4.  Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov obce 
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami občanov, o odkúpenie pozemkov, ktoré 

tvoria prístup k ich záhradám  (príloha č. 2,3,). Poslanci usúdili, že uvedené pozemky sú pre 

obec nevýznamné a schválili spôsob predaja   podľa § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 40/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

 1. Schvaľuje spôsob predaja pozemku v katastrálnom území obce Revúcka Lehota, parc. č. C-

KN 525/3 o výmere 80 m2 – ostatná plocha, odčlenený z pôvodnej parcely E-KN č. 623/7, 

vytvorenej na základe geometrického plánu č. 37543482-125/2022 zo dňa 19.10.2022   podľa  

§ 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetnú parcelu žiadateľ 

Radoslav Hrivnák  dlhodobo užíva , tvorí prístupovú cestu k záhrade a garáži. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

 Schvaľuje spôsob predaja pozemku v katastrálnom území obce Revúcka Lehota,  parc. č. C-

KN 525/4 o výmere 45 m2 – ostatná plocha, odčlenený z pôvodnej parcely E-KN č. 623/7, 

vytvorenej na základe geometrického plánu č. 37543482-125/2022 zo dňa 19.10.2022   podľa  

§ 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetnú parcelu žiadateľ Milan 

Korim  dlhodobo užíva , tvorí prístupovú cestu k záhrade a garáži. 

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

                                                                   Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák) 

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0   

                                         neprítomní: 0   

 

 

K bodu 5.  Príprava osláv „Vítanie Mikuláša“+ „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ 

 

Starosta obce konštatoval , že   Vítanie Mikuláša a Rozsvietenie stromčeka sa môže organizovať 

dňa 10.12.2022. Oboznámil poslancov, že stromček sa v parku rozsvieti, Navrhol pripraviť  

deťom do 15 rokov veku balíčky v hodnote 5 EUR/ ks a dôchodcom od veku 62 rokov balíčky 

v  hodnote 5 EUR/ ks. Poslanci s návrhom súhlasili. Ing. Repák zabezpečí stromček do sály KD 

a osloví folklórny súbor Revúška, či by sa nezúčastnili na rozsvietení stromčeka. Uvarí sa 

kapustnica. Mgr. Dušan Matúška zabezpečí Mikuláša a zistí, či majú deti z MŠ v Lubeníku 

pripravený program, s ktorým by vystúpili. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 42/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

1.súhlasí  s organizovaním osláv „Vítanie Mikuláša“ a „Rozsvietenie stromčeka“ dňa 

10.12.2022. 

2. schvaľuje príspevok na vianočný balíček pre dôchodcov vo výške 5,- €/balíček a deti 5,- € / 

balíček. 

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

                                                                   Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák) 

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0   

                                         neprítomní: 0   

 



K bodu 6 . Obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov:  

- požiadal poslancov, aby navrhli na čo podať žiadosť na BBSK, ktorú treba odoslať, 

ktorú bude musieť z dôvodu elektronického podpisu poslať ešte on   

- k zmluve o NFP na likvidáciu divokej skládky na Kopani prehodnocujú VO, poslala sa 

žiadosť, aby sa vyjadrili, v akom je to stave 

- je vypracovaný projekt na stavbu chodníka od zastávky k cyklochodníku, obec má 

možnosť odkúpiť pozemok par. č. KN-C 505/21 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 

24 m2 za cenu 15 €/m2 , ktorá je stanovená  znaleckým  posudkom č. 33/2022 zo dňa 

03.11.2022. (príloha č. 4). Poslanci súhlasili s odkúpením predmetného pozemku. 

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 505/21 o výmere 24 m2 za cenu určenú 

znaleckým posudkom.  

Dňa 15.11.2022 bude zber nebezpečného odpadu a v termíne 18.-21.11 2022 bude pri 

ihrisku pristavený VOK na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Letáky budú 

roznesené do domov. 

       -   platba z PPA na rekonštrukciu domu smútku – bude potrebné predĺžiť termín splatenia  

           úveru 

       -   na Martinskú zábavu je prihlásených 80 ľudí. V bufete budú Janka a Miro Málikovci, 

           hudba, večera sú dohodnuté, kultúrno športová komisia sa stretne pri výzdobe sály 

- 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: Jaroslav Belica                                            .......................................... 

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

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

 

 

 

V  Revúckej Lehote  07.11.2022    

                                                                                            MVDr. Ján Šeševička                                                                        

                                                                                                  starosta obce 


