
Zápisnica 

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 13.12.2022.    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:    starostka obce: Lucia Benediktyová 

Poslanci: Jaroslav Belica, Dominika Beňová , Radoslav Hrivnák, Mgr. Anna Laššanová 

Neprítomní: Mgr. Dušan Matúška 

Kontrolórka: Ing. Dušana Belicová 

Zapisovateľka: Monika Besedová 

                      

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  

    (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva) 

5.  Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

6.  Určenie platu starostu obce   

7. Doplnok k VZN č. 12019 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady  

8. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2023  

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2023 

10. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

11. Obecné záležitosti 

12. Záver 

 
  K bodu 1. Otvorenie zasadnutia   
 

Starostka obce Lucia Benediktyová otvorila druhé zasadnutie OcZ privítaním prítomných.  

Skonštatovala, že  sú prítomní štyria poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné.  

                                          

  K bodu 2. schválenie programu a určenie overovateľov  ustanovujúceho zasadnutia 

 

Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ktorý má 12 bodov. Za  

overovateľov zápisnice navrhla Dominiku Beňovú a Radoslava Hrivnáka. Poslanci 

s programom a návrhom overovateľov súhlasili. 

Návrh uznesenia 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

s c h v a ľ u j e 

1. program a overovateľov  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                               Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Starostka obce poverila zastupovaním poslanca Radoslava Hrivnáka (príloha č. 2) 

Návrh uznesenia 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. informáciu starostky obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Radoslav 

Hrivnák 



Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                               Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  (oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva) 

 

Starostka obce  podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona o obecnom zriadení  poverila  za poslanca  oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva Jaroslava Belicu (príloha č. 3) 

Návrh Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

p o v e r u j e 

1. poslanca Jaroslava Belicu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                               Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 5. Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov a členov 

 

Starostka obce navrhla  A .zriadenie komisií 

1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

2. komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

3. komisia kultúrno – športová                                                                      

 

B. určila náplne práce jednotlivých komisií (príloha č. 4) 

C. navrhla predsedov a členov jednotlivých komisií 

1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  -  

  Predseda: Mgr. Anna Laššanová , členovia Radoslav Hrivnák, Dominika Beňová 

2. komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia  -  

   Predseda: Jaroslav Belica, členovia Mgr. Dušan Matúška, Radoslav Hrivnák 

3. komisia kultúrno – športová  - Predseda: Dominika Beňová, členovia: Jaroslav Belica, 

Radoslav Hrivnák, Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška, Mgr. Katarína Dubecká, Mgr. 

Janka Hrivnáková, Ing. Iveta Pavláková, PaedDr. Viktória Surinová, Ján Benedik 

 

Návrh Uznesenia č. 5 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

A . z r i a ď u j e 

 komisie, a to  

 komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostre-

dia  

 komisia kultúrno – športová                                                                            

B . v o l í 
*  v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 predsedu –  Mgr. Anna Laššanová, členovia: Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák 

* komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

predsedu -  Jaroslav Belica, členovia: Radoslav Hrivnák, Mgr. Dušan Matúška 

 * komisia kultúrno – športová 

predsedu-  Dominika Beňová, členovia: Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák, Mgr.Anna 

Laššanová, Mgr. Dušan Matúška, Mgr. Janka Hrivnáková, Mgr. Katarína Dubecká, Ing. Iveta 



Pavláková, PaedDr. Viktória Surinová, Ján Benedik 

 

C. u r č u j e  n á p l ň   i c h   p r á c e 

 *komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva, 

 v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie, 

 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR 

SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písom-

ných oznámení, 

 sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, 

 predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

 skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

 udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukon-

čenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie ná-

vrhov OcZ. 

 * komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia 

 predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, 

 spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu, 

 podáva podnety na ochranu majetku obce a  občanov obce, 

 podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných prie-

stranstvách obce a verejne prístupných miestach. 

 * komisia kultúrno – športová 

 posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci, 

 spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci 

 vyjadruje sa k činnosti organizácie obce, ktorá zabezpečuje najmä  kultúrno - spolo-

čenské podujatia ,  

 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,  

 zúčastňuje sa na organizovaní kultúrnych a športových podujatí v obci 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 6. Určenie platu starostu obce 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určovať plat starostu podľa osobitného 

zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., 

patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 



predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov 

obce  do 500 obyvateľov,  ide konkrétne o násobok 1,65 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2017 vyčíslená Štatistickým 

úradom SR je  stanovená na sumu  1 211 eur. 

1 211 x 1,65 zaokrúhlene: 1 999,00 EUR 
 

Návrh Uznesenie č. 5 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje plat starostke obce Revúcka Lehota Lucii Benediktyovej    
v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 1,65 s účinnosťou odo 

dňa zloženia sľubu. 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 
 

K bodu 7. Doplnok k VZN č. 1/2019 o miestnych dania a miestnom poplatku za komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady  

Starostka obce predniesla poslancom Doplnok k VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého návrh bol zverejnený 

dňa            (príloha č. 5). Poslanci nemali pripomienky a návrh schválili. 

Návrh Uznesenia č.7 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

Schvaľuje  

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov schvaľuje Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 8. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2023  

Poslanci boli oboznámení s návrhom Plánu práce OcZ na rok 2023, (príloha č. 6) v ktorom sú 

naplánované   4 zasadnutia OcZ. Ich počet sa môže zmeniť podľa potrieb riešiť vzniknuté 

situácie. Poslanci nemali pripomienky. 

Návrh Uznesenia č. 8 /2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

Schvaľuje  

Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2023 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

  
 

 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2023 



Hlavná kontrolórka  predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 

2023, (príloha č. 7) ktorý bol zverejnený v úradnej tabuli od 6.12.2022. Poslanci nemali 

pripomienky 

Návrh Uznesenia č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

Schvaľuje  

Plán práce OcZ na rok 2023 v súlade § 18 f ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na rok 2023 

Hlasovanie:  za:               4 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Radoslav Hrivnák,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    0   

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

  

K bodu 10. Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce 

A. Starostka oboznámila poslancov so zámerom na odpredaj prebytočného obecného majetku, 

ktorý bol zverejnený 10.11.2022. (príloha č. 8) Jedná sa o predaj pozemku  par.č. C-KN 525-3 

o výmere 80 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu určenú znaleckým posudkom 

vo výške 200 € pre Radoslava Hrivnáka, Revúcka Lehota č. 102. Poslanci s predajom 

súhlasili.  

Návrh Uznesenia č.  10A/ 2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

 berie na vedomie 

 informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OcZ č. 40/2022 zo dňa 07.11.2022 na 

predaj 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 v katastrálnom území Revúcka 

Lehota v  súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov     ako prípad hodný osobitného zreteľa.   Osobitný zreteľ je 

zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok sa nachádza v susedstve záhrady žiadateľa a tvorí 

prístupovú cestu k záhrade a hospodárskym budovám. O uvedený pozemok sa žiadateľ 

dlhodobo stará. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku  na iné účely  a s prihliadnutím výmeru 

pozemku je predpoklad, že by sa obci nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 

prebytočným majetkom 

schvaľuje 

predaj pozemku v  súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve 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 

v katastrálnom území Revúcka Lehota za cenu určenú znaleckým posudkom č. 32/2022 -  2,52 

€/m2. 

pre kupujúceho Radoslava  Hrivnáka, Revúcka Lehota č. 102, 049 18 Lubeník. Kúpna cena je 

stanovená na cenu 200,- €  za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny 

poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti.  

Hlasovanie:  za:               3 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, ,  

                                             Mgr. Anna Laššanová)                                                            

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    1  (Radoslav Hrivnák) 

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

B. Starostka oboznámila poslancov so zámerom na odpredaj prebytočného obecného majetku, 

ktorý bol zverejnený 10.11.2022. (príloha č. 9) Jedná sa o predaj pozemku  par.č. C-KN 525-4 

o výmere 45 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu určenú znaleckým posudkom 

vo výške 115 € pre Milana Korima, Štúrova 685/2, Revúca. Poslanci s predajom súhlasili 

Návrh Uznesenia č.  10B/ 2022 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

 berie na vedomie 



 informáciu o zverejnení zámeru v zmysle uznesenia OcZ č. 41/2022 zo dňa 07.11.2022 na 

predaj 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  v katastrálnom území Revúcka 

Lehota v súlade s ustanovením  § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  ako prípad hodný osobitného zreteľa.   Osobitný zreteľ je 

zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok sa nachádza v susedstve záhrady žiadateľa a tvorí 

prístupovú cestu k záhrade a hospodárskym budovám. O uvedený pozemok sa žiadateľ 

dlhodobo stará. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku  na iné účely  a s prihliadnutím výmeru 

pozemku je predpoklad, že by sa obci nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto 

prebytočným majetkom 

schvaľuje 

predaj pozemku v  súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve 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  zo dňa 

19.10.2022 v katastrálnom území Revúcka Lehota za cenu určenú znaleckým posudkom č. 

32/2022 -  2,52 €/m2. 

Pre kupujúceho  Milana Korima, Štúrova 685/2, 050 01 Revúca. Kúpna cena je stanovená na 

cenu 115,- € za predmet prevodu, pričom kupujúci je povinný zaplatiť správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľnosti.  

Hlasovanie:  za:               3 (Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Mgr. Anna Laššanová)                                                                                                     

                       proti :         0         

                       zdržal sa:    1  (Radoslav Hrivnák) 

                       neprítomní: 1  (Mgr. Dušan Matúška) 

 

K bodu 11. Obecné záležitosti 

 

Starostka obce oboznámila poslancov: 

- s doplnením Karty civilnej obrany doplnenej o nových poslancov 

- o rozdelení pracovných obvodov pre jednotlivých poslancov 

- o podpísaní Dodatku č. 2 k Úverovej zmluve – predĺženie termínu splácania do 30.06.2023 

- o podpísaní Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP – na zneškodnenie divokej skládky na Kopani – 

predĺženie termínu realizácie diela 

- o potrebe osvetlenia prechodu na hlavnej ceste a osadenia značiek, zrkadiel a spomaľovačov 

 v obci 

- na zimnú údržbu ciest oslovila p. Miroslava Balca, ktorý ponuku zváži  

- poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Mikuláša a Rozsvietení stromčeka, zvlášť 

Dominike Beňovej a Jozefovi Lopušekovi za sponzorskú prípravu vianočného punču. Na 

obidve akcie boli dobré ohlasy. 

- spýtala sa, či sa budú  organizovať oslavy na Silvester, poslanci nesúhlasili, v prípade, že by 

ohňostroj zabezpečila mládež v obci, obec prispeje sumou 100 €.  

K bodu 12. Záver 

Po ukončení programu  starostka obce Lucia Benediktyová rokovanie 2. zasadnutie obecného  

zastupiteľstva ukončila. 

 

Overovatelia: Dominika Beňová                         ..........................................  

                       Radoslav Hrivnák                         …...................................... 

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

 

V Revúckej Lehote  13.12.2022                                                                                                                      

                                                                                                  Lucia Benediktyová 

                                                                                                      starosta obce  


