
Zápisnica 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 15.02.2023    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starostka obce: Lucia Benediktyová 

                          Poslanci : Dominika Beňová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                           Radoslav Hrivnák,  Mgr. Anna Laššanová,  

                          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. Voľba hlavného kontrolóra obce  

     5. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2022 

     6. Zápis do obecnej kroniky   za rok 2022 

     7. Príprava stolnotenisového turnaja 

     8. Oslavy dňa matiek  

     9. Obecné záležitosti 

   10. Návrh a schválenie uznesení 

   11. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

Starostka obce Lucia Benediktyová  otvorila štvrté zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

Oboznámila ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatovala, že  sú prítomní 

všetci poslanci a zasadnutie je uznášaniaschopné. Navrhla presunúť v programe bod 4 ako bod 3 

a bod 6 ako bod 4. Poslanci s presunom súhlasili a upravený program schválili.  (príloha č. 1).      
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2023  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

     1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

     3. Voľba hlavného kontrolóra obce 

     4. Zápis do obecnej kroniky   za rok 2022 

     5. Kontrola plnenia uznesení 

     6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2022 

     7. Príprava stolnotenisového turnaja 

     8. Oslavy dňa matiek  

     9. Obecné záležitosti 

   10. Návrh a schválenie uznesení 

   11. Záver 

 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 



K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhla:  Mgr. Dušan Matúška, Radoslav Hrivnák 

Za zapisovateľa navrhla :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2023  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce  

 

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Revúcka Lehota na 

15.02.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota 04.01.2023. Na obecný úrad 

boli doručené dve obálky s prihláškami.  Komisia, pri otvorení obálok skontrolovala, či prihlášky 

obsahovali všetky potrebné náležitosti a konštatovala, že do volieb sa dostali obidve uchádzačky 

(príloha č. 2) . Uchádzačky o post hlavného kontrolóra obce  sa poslancom v krátkosti predstavili. 

Nasledovali tajné voľby, po ich skončení boli vyhlásené výsledky.  V tajných voľbách vyhrala p. 

Markéta Bendíková. Starostka obce oboznámila uchádzačky s výsledkom volieb, poďakovala im za 

účasť a víťaznej uchádzačke zablahoželala.   

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2023  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota volí za 

hlavného kontrolóra obce pani Markétu Bendíkovú. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 4. Zápis do obecnej kroniky za rok 2022 

 

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 2022, ktorý 

dostali na preštudovanie, (príloha č. 3).  K návrhu nemali žiadne pripomienky, len doplnenie do bodu 

vzdelanie a rôzne. Kronikár obce  uviedol, že v kronike by mal byť uvedený aj stručný životopis 

kronikára, ktorý navrhol doplniť do zápisu za rok 2022. Tiež oboznámil poslancov so zámerom zo 

zdravotných dôvodov ukončiť prácu kronikára a tiež smútočného rečníka a vyzval poslancov, aby 

oslovili jeho nástupcu. Do doby kým sa nájde, bude ešte kroniku  viesť. Odovzdal starostke materiály, 

ktoré slúžia ako návod na vedenie kroniky .Starostka obce poďakovala kronikárovi obce Mgr. 

Ondrejovi Belicovi za vzorné a precízne vedenie kroniky, ktoré vystihuje situáciu v obci.   

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2023 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2022. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

 

 



 

K bodu č. 5 Kontrola uznesení  

 Starostka obce previedla kontrolu uznesení č. 2 – 10 zo dňa 13.12.2022 a uznesenia č. 11 – 14 zo dňa 

04.01.2023. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2023 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.12.2022 

a 04.01.2023. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 6 .Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2022  
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 

2022.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky. (Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20/2023 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2022 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 7. Príprava stolnotenisového turnaja  

Už tradične sa v obci cez jarné prázdniny organizuje stolnotenisový turnaj. Tento rok navrhla 

starostka termín  3. a 4. marca 2023 . Bude prebiehať 2 dni – v piatok kategória deti a ženy a v sobotu 

muži do 50 rokov a nad 50 rokov. Bude potrebné vyrobiť a rozposlať pozvánky. Poslanec p. Belica 

navrhol aby sa ako občerstvenie  v piatok pre deti objednala pizza. V sobotu je osvedčený  kotlíkový 

guláš, objednajú sa poháre,   a sladká odmena pre deti. O bufet sa postará kultúrno-športová komisia. 

Hlavný rozhodca – Mgr. Dušan Matúška chce udržať vysokú úroveň turnaja.  Včas  sa pripravia stoly, 

aby sa mohlo trénovať. 

Návrh uznesenia:  Uznesenie  21/2023 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 3. – 4. marca 2023. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 8. Oslavy dňa matiek 

Starostka navrhla termín konania osláv na 14. mája 2023 o 15,00 hod.  Poslanec Mgr. Matúška 

uviedol, že učitelia zo ZŠ v Lubeníku budú nacvičovať divadlo s ktorým by mohli vystúpiť. Starostka 

navrhla, či by nemohli detičky z obce pripraviť program, ako to bolo na vianočnom stretnutí 

dôchodcov. Poslanci súhlasili s termínom  osláv . Program  a občerstvenie sa ešte upresní.  

Návrh uznesenia:  Uznesenie  22/2023 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním Osláv dňa matiek 14.05.2023. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   



K bodu 9. Obecné záležitosti  
-starostka obce informovala poslancov: 

- dotácia z PPA na rekonštrukciu domu smútku bola  uhradená,  úver sa splatil 

-  Mgr. Katarína Derdáková podala žiadosť o prenájom priestorov v kultúrnom dome (príloha č. 5) 

na zriadenie   ambulancie klinickej logopédie. Priestory sa pripravili, vymaľovali, opravili sa omietky. 

Výška nájomného sa určí pri potvrdení prenájmu podľa aktuálnych cien. 

- Bc. Beáta Fodorová podala žiadosť o umožnenie užívania časti futbalového ihriska na tréning 

westernových disciplín (príloha č. 6). Poslanci žiadosť zamietli s odôvodnením, že pozemky, na 

ktorých je ihrisko nie sú vo vlastníctve obce a ihrisko by sa od kopýt koní zničilo 

- o ponuke firmy DUO PROjekt, s.r.o. na vypracovanie žiadosti a verejného obstarávania na výzvu 

z plánu Obnovy a odolnosti budov na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených 

budov, z ktorej by sa dalo riešiť vykurovanie, zateplenie budov. Poslanci navrhli, aby sa s firmou ešte 

rokovalo. 

- o ponuke firmy JRK Slovensko s.r.o. na vybudovanie kompostoviska, ku ktorému bude treba 

pripraviť pozemok. Poslanci konštatovali, že nateraz sa obec do takejto aktivity nezapojí.    

-ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2022 (Príloha č. 7)  

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie  presun rozpočtovaných 

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

a Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – 

dotácie (REGOB, evidencia adries, referendum) a presun nevyčerpaných prostriedkov z minulého 

roka- dotácia na referendum.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/A/2023 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2022 a 1/2023. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

- poslanci z dôvodu navýšenia cien energií prerokovali poplatky obce za prenájom sály kultúrneho 

domu a domu smútku a navrhli,  za prenájom sály  sumu 100,- EUR paušálne, v ktorej budú 

zohľadnené aj energie a za prenájom domu smútku sumu 50,- EUR paušálne.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/B/2023 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

poplatok sa prenájom sály KD vo výške  100,- EUR  a prenájom domu smútku vo výške 50,- EUR. 

Hlasovanie:                     za:             5  (Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,   

                                                                  Mgr. Anna Laššanová, Mgr. Dušan Matúška)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0  

                                         neprítomní: 0   

 

K bodu 10. Návrh a schválenie uznesení 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 11. Záver 

Po vyčerpaní programu starostka obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.   

 

Overovatelia: Radoslav Hrivnák                                   .......................................... 

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

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

 

 

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

V Revúckej Lehote, 15.02.2023                                      Lucia Benediktyová 

                                                                                             starostka obce                                


