
Zápisnica 

z piateho   zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 21.05.2018   

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Bc. Jana Čížová,  

                                            Dušan Pavlák, Ing. Ján Šmídt 

                          Ospravedlnený: Miroslav Balco 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                                        

PROGRAM      

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

3. Schválenie prijatia úveru na rekonštrukciu chodníkov a zabezpečenia úveru 

4. Úprava rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

5. Návrh a schválenie uznesení 

6. Záver 

      

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 6 bodov.  Skonštatoval, že keďže je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21/2018  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4  ( Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                              

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

  

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Ing. Ján Šmídt, Bc. Jana Čížová 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 22/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             4  ( Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 3. Schválenie prijatia úveru na rekonštrukciu chodníkov a zabezpečenie úveru 

 

 Starosta obce zvolal toto  zastupiteľstvo , aby   oboznámil poslancov s potrebou schváliť 

preklenovací úver na rekonštrukciu chodníkov, nakoľko PPA prepláca len uhradené faktúry. Rokoval 

so Slovenskou záručnou  a rozvojovou bankou, predniesol poslancom podmienky prijatia 

úveru.(príloha č. 2)  Na investičnú akciu je schválená dotácia z PPA, firme KOLEK s.r.o. sa 

odovzdalo stavenisko, v mesiaci jún by sa stavba mohla realizovať. Poslanci nemali pripomienky 

a prijatie úveru schválili uznesením č. 23/2018.   

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 23/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

 S c h v a ľ u j e  



A. prijatie úveru vo výške 97 759 EUR (slovom deväťdesiatsedemtisícsedemstopäťdesiatsedem) 

u Veriteľa, ktorým je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO 00682420, so sídlom 814 99 

Bratislava, Štefánikova 27, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1 Sa, vložka č. 3010/B pre 

investičnú akciu „Rekonštrukcia chodníkov Revúcka Lehota“ 

B. Schvaľuje zabezpečenie úveru formou zriadenia záložného práva na pohľadávku z dotačného 

účtu na ktorý bude poukázaný nenávratný finančný príspevok od riadiaceho orgánu pre projekt: 

„Rekonštrukcia chodníkov Revúcka Lehota“ 

C. schvaľuje zabezpečenie úveru formou vystavenia blankozmenky 

Hlasovanie:                     za:             4  ( Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko , Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 4. Zmena rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 (príloha č. 3), v ktorom je 

povolené prekročenie príjmov v celkovej sume 104 259 € a výdavkov v celkovej sume 104 259 €. 

Z toho 500 € je v príjmovej časti príjem z dane z príjmov, vo výdavkovej úroky, 97 759 € je výška 

prijatého úveru a kapitálový výdavok na rekonštrukciu chodníkov, a 6 000 € je presun z rezervného 

fondu na oplotenie cintorína.  

Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k zmene rozpočtu na rok 2018 Rozpočtovým 

opatrením č. 2/2018 (príloha č. 4). k zmene rozpočtu nemala pripomienky a s uvedenou zmenou 

súhlasila. 

Starosta obce predniesol poslancov cenové ponuky na rekonštrukciu časti oplotenia v cintoríne. 

Podotkol, že na rekonštrukciu sa žiadala dotácia z Ministerstva financií, no nevie sa, či bude dotácia 

schválená. Poslanci z uvedených ponúk vybrali ponuku č. 3 (príloha č. 5) a súhlasili s presunom 

prostriedkov z rezervného fondu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 24/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

S c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 na 

A. investičnú akciu „Rekonštrukcia chodníkov Revúcka Lehota“ 

B. investičnú akciu „Rekonštrukciu oplotenia v cintoríne – presun z rezervného fondu 

B e r i e  n a v e d o m i e: stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu 

Hlasovanie:                     za:             4  ( Bc. Jana Čížová, Dušan Pavlák, 

                                                                 Dušan Stanko , Ing. Ján Šmídt)                                                                                                                               

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:   0    

 

K bodu 5. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

K bodu 5. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Overovatelia: Bc. Jana Čížová                                    .......................................... 

                       Ing. Ján Šmídt                                       …...................................... 

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

 

 

 

V  Revúckej Lehote  21.05.2018                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                                                                 starosta obce                                                                                                     


