
Zápisnica 

z prvého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 23.02.2022    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci : Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                           Ing. Ján Repák,  

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Kronikár obce: Mgr. Ondrej Belica 

Neprítomní:     Poslanci: Ján Hlinka  

 

     PROGRAM 

    1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa  

     3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Správa hlavného kontrolóra obce z kontrol za II. polrok 2021 

     5. Zápis do obecnej kroniky   za rok 2021 

     6. Príprava stolnotenisového turnaja 

     7. Obecné záležitosti 

     8. Návrh a schválenie uznesení 

     9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril prvé zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní štyria 

poslanci zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1). Poslanci k návrhu programu nemali 

pripomienky a program schválili.     
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 1/2022  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:  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 2/2022  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. 31-38/2021 zo dňa  14.12.2021. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 3/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 14.12.2022. 

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 2021 

 

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 

2021.  Poslanci nemali k uvedenej správe žiadne námietky, ani otázky. (Príloha č. 2) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 4/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota  z kontrol za II. polrok 2021 

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 2021 

 

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 2021, ktorý 

dostali na preštudovanie, k návrhu nemali žiadne pripomienky. (príloha č. 3). Starosta obce 

poďakoval kronikárovi obce Mgr. Ondrejovi Belicovi za vzorné a precízne vedenie kroniky, ktoré 

vystihuje situáciu v obci. Vyzdvihol, že sa zameriava na zviditeľnenie úspešných mladých ľudí z obce. 

Kronikár obce vyzval poslancov, aby ho upozorňovali na dôležité udalosti v obci, alebo na občanov, 

ktorí dosiahli významné úspechy.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 5/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  schvaľuje 

zápis do obecnej kroniky za rok 2021. 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

K bodu 6. Príprava stolnotenisového turnaja 

 

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

dátum  11. – 12. marec 2022 . 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. Občerstvenie sa osvedčilo 

v piatok pre deti párky a v sobotu kotlíkový guláš, objednajú sa poháre,  medaily a sladká odmena 

pre deti. O bufet sa postará kultúrno-športová komisia. Hlavný rozhodca – Mgr. Dušan Matúška sa 

vyjadril, že bude robiť všetko preto, aby sa vysoká úroveň turnaja zachovala aj pod jeho vedením. 

Poháre pre víťazov sa zakúpia. Včas  sa pripravia stoly, aby sa mohlo trénovať. 



Návrh uznesenia:  Uznesenie  6/2022 - Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  súhlasí s 

organizovaním stolnotenisového turnaja v dňoch 11. – 12. marca 2022. 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

K bodu 7. Obecné záležitosti 
 

-starosta obce informoval poslancov: 

- podala sa žiadosť na VSP SG na nákup tují k domu smútku, žiadosť bola schválená a dotácia vo 

výške 500 € je už na účte 

- oporný múr potoka pred s.č. 92 je v havarijnom stave. Keďže Povodie Slanej nám minulý rok 

odpovedalo na žiadosť, že nemá v pláne riešiť túto situáciu, poslala sa žiadosť na BBRSC. Odpoveď 

ešte neprišla, ale predbežne po konzultácii bolo oznámené, že by najhorší úsek opravili 

- žiadosť na BBSK na obnovu zariadenia v kuchynke kultúrneho domu vo výške 2 720 € ešte nebola 

schválená,  schvaľovaná by mala byť do konca marca 

- OZ LEHVAČEN podalo žiadosť o dotáciu na nákup lavičiek k domu smútku. Vyzval poslancov, 

aby prispeli OZ 2 % z dane z príjmu a  tak umožnili skrášľovať obec 

- uskutočnila sa kontrola z ÚPSVR, Kovalčíkovi končí zmluva v marci, momentálne je PN, Málikovi 

končí zmluva v apríli, bude potrebné riešiť situáciu s udržiavaním verejných priestorov v obci  

- Mgr. Katarína Derdáková podala žiadosť o prenájom priestorov v kultúrnom dome (príloha č. 4) na 

zriadenie   ambulancie klinickej logopédie. V zmysle zásad o nakladaní s majetkom obce starosta 

požiadal poslancov, aby sa  k žiadosti vyjadrili, poslanci s prenájmom priestorov súhlasili, poverili 

starostu obce, aby v prípade záujmu pripravil obecný úrad nájomnú zmluvu. O výške nájomného sa 

bude ešte rokovať  (po vyjadrení hygieny, či priestory spĺňajú požadované kritériá) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/A/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  súhlasí 

s prenajatím nebytových priestorov v kultúrnom dome Mgr. Kataríne Derdákovej 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

- v dome smútku sú práce ukončené, môže sa využívať.  Poďakoval správkyniam DS p. Kučerákovej 

a Žiakovej  za upratanie po rekonštrukčných prácach, a tiež p. Tomášovi Živčicovi, ktorý sponzorsky 

vytepoval stoličky v dome smútku 

- oboznámil poslancov s mierou separácie, ktorá za rok 2021 vyšla 48,68 %, viac ako minulý rok 

- oboznámil poslancov o zmene akcií VVS a.s. z kmeňových na listinné a zníženie hodnoty akcie 

z 33,19 € na 33 €. Celková hodnota sa znížila o 418,76 € 

- Lucia Benediktyová požiadala o preloženie OcZ na 6. apríla, nakoľko v plánovanom termíne bude 

v práci – poslanci súhlasili 

- informovala o sťažnostiach občanov, že zvieratá z farmy Štefana Bátoriho sa túlajú po dedine 

a v okolí rodinných domov, poškodzujú majetok občanov a obce – starosta odpovedal, že podá 

žiadosť o prešetrenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Rimavská Sobota, bude 

potrebné doložiť fotodokumentáciu 

- Mgr. Dušan Matúška sa pýtal, či by sa nemohli doplniť kontajnery na papier a plasty, nakoľko tie 

čo sú, sú skoro po vývoze plné. Starosta odpovedal, že  o kontejneroch na papier už rokuje s Firmou 

Brantner Gemer s.r.o., mali by nám dodať1 kontajner, plasty majú občania separovať do vriec, ktoré 

dostávajú do domácností.   

 

 

Ekonómka obce predniesla úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 (Príloha č. 5)  



povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR, a VSP SG a 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové 

príjmy ani celkové výdavky  a tiež potrebu presunúť 700 € z rezervného fondu na nákup žalúzií do 

domu smútku . Poslanci presun prostriedkov z rezervného fondu  schválili uznesením č.7/C/2022. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 7/B/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 

7/C/2022 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prostriedkov vo výške  700 €  z rezervného fondu 

na nákup žalúzií do domu smútku. 

Hlasovanie:                     za:               4  (Lucia Benediktyová,Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška,  

                                                                  Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

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: Ing. Ján Repák                                        .......................................... 

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

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

 

 

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

     

V Revúckej Lehote, 23.02.2022                                       MVDr. Ján Šeševička,  

                                                                                                  starosta obce                                


