
Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

 Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 23.11.2022    
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:    starosta obce: MVDr.Ján Šeševička 

                     novozvolená starostka obce: Lucia Benediktyová 

                     novozvolení poslanci: Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák,  

                                                          Mgr. Anna Laššanová,  Mgr. Dušan Matúška 

                     Kontrolórka: Ing. Dušana Belicová 

                     Zapisovateľka: Monika Besedová 

                     Hostia: Mgr. Margita Mladšia, Markéta Bendíková - predseda MVK   

 

 

PROGRAM  

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému  a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novým starostom. 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Záver       

 

   

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia  
 

     V úvode  rokovania zaznela hymna Slovenskej republiky, po nej starosta obce MVDr. Ján 

Šeševička  otvoril ustanovujúce zasadnutie OcZ privítaním prítomných.  Oboznámil ich 

s programom slávnostnej časti ustanovujúceho zastupiteľstva . Skonštatoval, že  sú prítomní  

všetci  novozvolení poslanci. Osobitne privítal aj predsedu a zapisovateľku miestnej volebnej 

komisie Markétu Bendíkovú a Mgr. Margitu Mladšiu a ďalších hostí.   

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

 

za zapisovateľku bola určená Monika Besedová 

 

K bodu 3.  Výsledky volieb a zloženie sľubu 
 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému  a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce vyzval zapisovateľku MVK, aby predniesla správu MVK obce Revúcka Lehota 

o výsledku volieb (príloha č. 1), a  po jej prečítaní odovzdala osvedčenia  novozvolenej 

starostke Lucii Benediktyovej a novozvoleným poslancom Jaroslavovi Belicovi, Dominike 

Beňovej, Radoslavovi Hrivnákovi, Mgr. Anne Laššanovej a Mgr. Dušanovi Matúškovi  

b) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novou starostkou 

novozvolená starostka obce prečítala sľub starostu (príloha č. 2),  ktorý podpísala. Po zložení 

sľubu starosta obce  MVDr. Ján Šeševička odovzdal novozvolenej starostke insígnie a vo 

vedení OcZ už pokračovala starostka obce. 

 

 



 

 

 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Poslanec OcZ Mgr. Dušan Matúška prečítal sľub poslancov (príloha č. 3) , ktorý poslanci 

potvrdili svojim podpisom. 

d) vystúpenie novozvolenej starostky 

Starostka obce Lucia Benediktyová  vystúpila s príhovorom ( príloha č. 4). 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote 

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

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvolenej starostky 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1.   novozvolená starostka obce Lucia Benediktyová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2.  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Jaroslav Belica, Dominika Beňová, Radoslav Hrivnák, Mgr. Anna 

Laššanová,  Mgr. Dušan Matúška,  

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.  Záver 
                                            

Starostka obce ukončila  oficiálnu  slávnostnú časť ustanovujúceho zastupiteľstva, po ktorej 

nasledovalo posedenie. 

 

 

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

 

 

 

                                                                                                 

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

                                                                                                 Lucia Benediktyová 

                                                                                                   starostka obce 


