
 Zápisnica 

zo šiesteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 13.06.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Dušan Pavlák 

                                          Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt 

                          Bc. Jana Čížová – prišla po bode č. 3 

                         Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                         Zapisovateľka: Monika Besedová 

PROGRAM      
      1. Otvorenie 

      2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

      3. Kontrola plnenia uznesení 

      4. Záverečný účet obce za rok 2017 

          a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za rok 2017 

      5. Úprava rozpočtu na I. polrok 2018 

      6. Príprava športového dňa 

      7. Obecné záležitosti 

      8. Návrh a schválenie uznesení 

      9. Záver  

 
 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní  4 

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

Poslanci k programu nemali žiadne pripomienky a schválili ho. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 25/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

 

Hlasovanie:                     za:             4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0     

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Dušan Pavlák, Dušan Stanko 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 26/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za              4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

  

 

 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu 

- uznesení č. 9 – 14/2018 zo dňa 11.04.2018 – oslavy  Dňa matiek sa uskutočnili 13.05.2018. Program 

zaujal, všetky ženy odchádzali s úsmevom aj s malým darčekom a kvietkom. Počasie na Deň detí 

vydržalo, pre deti boli pripravené rôzne vedomostné a športové hry, mohli sa povoziť na koňoch, 

dostali sladkosti a darček od Prima banky, pekný deň sa ukončil spoločnou grilovačkou. Starosta 

poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní týchto podujatí, zvlášť pracovníkom Národného 

parku Muránska planina a zamestnancom Prima banky pobočka v Revúcej,  

- uznesení 15 – 17/2018 zo dňa 24.04.2018 – podpísala sa zmluva o bezplatnom prevode pozemku, 

čaká sa na potvrdenie zmluvy od Pozemkového fondu. 

- uznesení 18 – 20/2018 zo dňa 04.05.2018 – miestna komunikácia bola vyasfaltovaná a upravená 

- uznesení 21 – 24/2018 zo dňa 21.05.2018 – žiadosť o úver bola podaná, čaká sa na schválenie 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 27/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.04.2018, 

24.04.2018, 04.05.2018 a 21.05.2018. 

Hlasovanie:                     za              4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                         zdržal sa:   0   

  

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2017 a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok 

2017. 

 

Poslanci obdržali návrh záverečného účtu za rok 2017 (príloha č. 2 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 28.05.2018. Ekonómka vysvetlila 

výsledok a spôsob vyčíslenia výsledku hospodárenia. K jednotlivým častiam záverečného účtu 

nemali poslanci pripomienky, hospodárenie obce za rok 2018 skončilo so schodkom z dôvodu 

čerpania prostriedkov z minulého roku na kapitálové výdavky. Hospodárenia roka 2017 skončilo 

s prebytkom finančných operácií  vo výške 8 735,81 €, ktorý  bude presunutý do rezervného fondu. 

Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora  k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017 

(prílohy č.  3, ) a s výročnou správou za rok 2017 (príloha č. 4).  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2017.(príloha č. 5) Vyhodnotila jednotlivé časti záverečného účtu, skonštatovala, že je 

spracovaný v súlade so zákonmi a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy odporúčala obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu 

Obce Revúcka Lehota  za rok 2017 výrokom 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2018 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 

2. Správu nezávislého  audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2017. 

3. Výročnú správu za rok 2017  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

II. Usporiadanie schodku rozpočtu  v sume 12 016,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schodok rozpočtu sa vykryje nasle-

dovne: 

1.  finančnými prostriedkami z príjmových finančných operácií  vo výške 12 016,28 EUR   

 

III. Zostatok finančných operácií  vo výške 120 500 EUR a usporiadanie zostatku finančných operácií 

nasledovne: 

1. úhrada schodku vo výške 12 016,28 EUR 

2. podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu 

pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, 

ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie skončilo so schod-

kom, obec tieto prostriedky usporiadala zo zostatku finančných operácií takto: 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR na investičnú akciu „Rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 

5 000 EUR 

b) nevyčerpaný regionálny príspevok na investičnú akciu „Cyklochodník Mokrá Lúka – Revúcka 

Lehota“ vo výške 94 747,91 EUR 

3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  8 735,81 EUR bude použitý na tvorbu re-

zervného fondu. 

  

Hlasovanie:                     za              5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,  Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

  

 K bodu 5.  Úprava rozpočtu za I. polrok 2018 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom   Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 (príloha č. 6) –   

 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun prostriedkov   vo výške 

120 333,65- jednalo sa o presun prostriedkov z minulých rokov na rekonštrukciu obecného rozhlasu 

vo výške 5 000 €,  a cyklochodník vo výške 94 747,91 €, presun prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 20 585,74 € a to na dofinancovanie cyklochodníka vo výške 1 585,74  € a rekonštrukciu domu 

smútku vo výške 19 000 €. 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018  (príloha č. 7) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov a presun prostriedkov – dotácie vo výške 296,21 €.  

Kontrolórka obce predniesla stanovisko k úpravea rozpočtu  a odporučila  OcZ úpravu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2018 schváliť (príloha č. 8) 

Po úprave sú: bežné príjmy                           77 155,91 

                       Kapitálové príjmy                            0,00 

                       Príjmové FO                          224 092,65 

                       Bežné výdavky                        77 155,91 

                       Kapitálové výdavky              224 092,65 

                       Výdavkové FO                                 0,00   

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Schvaľuje -  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 – presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 1 585,74 € na cyklochodník Mokrá Lúka Revúcka Lehota a 19 000 € na 

rekonštrukciu domu smútku. 

Berie na vedomie –    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 

. 

Hlasovanie:                     za              5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                  

 



                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 6. Príprava športového dňa 

 

Starosta obce navrhol organizovanie športového dňa na 30. júna 2018. Hudobnú produkciu zabezpečí 

p. Klimek, o guláš sa postará poslanec Balco, kultúrno športová komisia zabezpečí organizovanie 

súťaží a bufet, pozvánku roznesie obecný úrad. Poslanci s organizovaním športového dňa súhlasili. 

- poslanec Pavlák pripomenul, že bude potrebné vykosiť aj potok 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2018 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Súhlasí  s organizovaním športové dňa 30. júna 2018 

 

Hlasovanie:                     za              5   (Miroslav Balco, Bc. Jana Čížová,  Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

 

K bodu 7. obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov 

-  dopĺňala sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Rekonštrukciu domu smútku, kde 

PPA chcela odčleniť výdavky na dom smútku a na ostatné priestory – keď sa žiadosť schváli, 

ostatné priestory bude potrebné rekonštruovať z vlastných prostriedkov, z toho dôvodu sa 

presunuli prostriedky z rezervného fondu 

- družstvo z obce v zložení Evka Machavová, Lucia Benediktyová a Evka Šeševičková pôjde 

reprezentovať našu obec na Dni mesta Jelšava vo varení guliek 

- Obec Chyžné organizuje Chyžné Cup na ktorom sa zvykli zúčastniť aj futbalisti z našej obce 

- oplotenie cintorína – poslala sa objednávka podľa schválenej ponuky, firma prisľúbila termín 

realizácie na júl – august 2018 

- cyklistický chodník Mokrá Lúka – Revúcka Lehota je dokončený, osadili sa značky, je veľký 

záujem od občanov, dobré ohlasy 

- poslala sa žiadosť o finančný príspevok na BBSK na vyasfaltovanie časti chodníka smerom 

na Chyžné vo výške 21 000 €. 

- dňa 5. júla organizuje obec zájazd na kúpalisko do Tizsaujvarosu, miesta sú už obsadené 

- do prístreška na ihrisku sa vyrobili stôl aj lavice 

- p. Gajdošová odkúpila záhradu od p. Bendíka, kde chce stavať rodinný dom – bude potrebné 

priviesť k pozemku inžinierske siete 

- na dobrovoľníckej činnosti pracujú Evka Topoliová a Štefan Kovalčík, Miroslav Málik 

pracoval na dohodu 

 

K bodu 8. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 9. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Dušan Pavlák                         .......................................... 

 

                       Dušan Stanko                        …...................................... 

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  13.06.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


