
 Zápisnica 

zo štvrtého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 27.06.2018.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka 

                                            Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák  

                         Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                         Zapisovateľka: Monika Besedová 

PROGRAM: 

     1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

     3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

     5. Záverečný účet obce za rok 2018 a hospodárenie  

         s finančnými prostriedkami za rok 2018. 

     6. Úprava rozpočtu obce za I. polrok 2019 

     7. Príprava športového dňa 

     8. Obecné záležitosti 

     9. Návrh a schválenie uznesení 

     10. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 
     Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril štvrté zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 10 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  všetci poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . Navrhol doplniť program 

za  bod č. 6 bodom „Žiadosť na zámenu pozemkov“. 

Po zmene bol program nasledovný:  

PROGRAM: 

     1. Otvorenie 

     2. Určenie overovateľov a zapisovateľa    

     3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

     5. Záverečný účet obce za rok 2018 a hospodárenie  

         s finančnými prostriedkami za rok 2018. 

     6. Úprava rozpočtu obce za I. polrok 2019 

     7. Žiadosť o zámenu pozemkov 

     8. Príprava športového dňa 

     9. Obecné záležitosti 

     10. Návrh a schválenie uznesení 

     11. Záver  

 Poslanci s uvedenou zmenou súhlasili a program, ktorý mal 11 bodov  schválili uznesením č. 14/2019.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2019  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 



K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Jaroslav Belica, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2019  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu 

- uznesení č. 8 – 13/2019 zo dňa 09.04.2019 – oslavy  Dňa matiek sa uskutočnili . Program zaujal, 

všetky ženy odchádzali s úsmevom a kvietkom. Kladne hodnotil zmenu miesta aj programu na deň 

detí,  pre deti boli pripravené rôzne vedomostné a športové hry, deti videli ukážky záchranných zborov, 

pekný deň sa ukončil  grilovačkou. Starosta poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní 

týchto podujatí, zvlášť  poslancom Lucii Benediktyovej a Jaroslavovi Belicovi.  

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09.04.2019.  

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

K bodu 4.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.  

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na II. polrok 2019. Poslanci nemali k návrhu pripomienky a Plán kontrolnej činnosti schválili. 

(príloha č. 2) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.  

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2018 a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok 

2018. 

 

Poslanci obdržali návrh záverečného účtu za rok 2018 (príloha č. 3 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 29.05.2019. 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. Celkové hospodárenia roka 2018 

skončilo s prebytkom finančných operácií  vo výške 14 062,63 €, ktorý  bude presunutý do 

rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora  k účtovnej závierke a výročnej 

správe za rok 2018 (prílohy č.  4, ) a s výročnou správou za rok 2018 (príloha č. 5).  



Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2018.(príloha č. 6) 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 2018 výrokom 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2019 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. berie na vedomie: 

1. Stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 

2. Správu nezávislého  audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2018. 

3. Výročnú správu za rok 2018  

  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

 

II. Usporiadanie schodku rozpočtu  v sume 185 030,02 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. z rezervného fondu vo výške 1 585,74 € 

2. z príjmových finančných operácií  - presun prostriedkov z minulých rokov vo výške 91 610,28 € 

3. z návratných zdrojov financovania vo výške 91 834,00 EUR  

 

III. Zostatok finančných operácií  vo výške 218 092,65  EUR a usporiadanie zostatku finančných 

operácií nasledovne: 

1. úhrada schodku vo výške 185 030,02 EUR 

2. presun nepoužitých finančných prostriedkov vo výške 19 000,00 EUR do rezervného fondu 

3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške  14 026,63 EUR  použiť na tvorbu re-

zervného fondu. 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

  

 

 K bodu 6.  Úprava rozpočtu za I. polrok 2019 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom   Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 (príloha č. 7) –   

 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov  - dotácie vo výške 11 926,26 EUR. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019  (príloha č. 8) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov a presun prostriedkov – presun prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000 EUR na 

asfaltovanie cyklochodníka vo výške 1 500 EUR, vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne 3 500 

EUR a rekonštrukciu domu smútku vo výške 15 000 EUR., presun medzi položkami vo výške 480 

EUR. 

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

opatrením č. 5/2019 schváliť (príloha č. 9) 

Po úprave sú: bežné príjmy                            90 048,77 

                       Kapitálové príjmy                  112 959,00 

                       Príjmové FO                            36 000,00 



                       Bežné výdavky                        88 648,77 

                       Kapitálové výdavky                52 600,00 

                       Výdavkové FO                        97 759,00   

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

A. Berie na vedomie –   1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

                                       2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 5/2019. 

B. Schvaľuje -  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 – presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 20 000 EUR a to:  na asfaltovanie cyklochodníka smerom na Chyžné 

vo výške 1 500 EUR,  vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne vo výške 3 500 EUR a  na 

rekonštrukciu domu smútku vo výške 15 000 EUR. 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

K bodu 7. Žiadosť o zámenu pozemkov 

 

Starosta obe oboznámil poslancov so žiadosťou p. M. Balca  na zámenu pozemkov, ktoré sú pod 

cyklochodníkov smerom na Chyžné a pod plánovanou spevnenou plochou na cintoríne, ktoré má 

spolu s manželkou v osobnom vlastníctve za zámenu s pozemkami, ktoré má vo vlastníctve obce 

a nachádzajú sa v blízkosti jeho pozemkov.(príloha č. 10)  Konštatoval, že by bolo veľmi dobré, keby 

pozemky pod chodníkom a spevnenou plochou, boli  majetkom obce. Poslanci súhlasili 

s pokračovaním prác súvisiacich s realizovaním zámeny (vypracovanie Zámenných zmlúv, posudkov 

atď.) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 20/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota súhlasí so 

zámenou pozemkov a  ukladá vypracovať Zámenné zmluvy na konkrétne parcelné čísla pozemkov 

a zámenu uskutočniť po ich schválení zastupiteľstvom. Zámenou sa majetkovo vysporiadajú 

pozemky už pod vybudovanými alebo plánovanými stavbami v majetku obce. 

 Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  

 

. 

 

K bodu 8. Príprava športového dňa 

 

Starosta obce navrhol organizovanie športového dňa na 13. júla 2019 o 10.00 hod. Hudobnú 

produkciu zabezpečí p. Klimek, o guláš sa postará poslanec Belica, kultúrno športová komisia 

zabezpečí organizovanie súťaží a bufet, pozvánku roznesie obecný úrad. Poslanci s organizovaním 

športového dňa súhlasili. Poslanec Mgr. Matúška navrhol, aby sa doplnili alebo vynechali niektoré 

disciplíny, zoznam disciplín doručí starostovi. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 21/2019 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Súhlasí  s organizovaním športové dňa 13.07.2019 

Hlasovanie:                     za:               5  (Lucia Benediktyová, Jaroslav Belica, Ján Hlinka,  

                                                                  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)  

                                         proti :          0         

                                         zdržal sa:     0    

                                         neprítomní: 0  



 

 

K bodu 9. obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov 

- schválená dotácia z MF vo výške 7 200,- € na spevnenú plochu  pri cintoríne, projekt je už 

urobený, bude potrebné vysporiadať pozemky 

- oplotenie cintorína , firma prisľúbila termín realizácie na júl 2019 – dotácia z BBSK vo výške 

2 500,- € 

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

- nelegálna skládka – šetrenie sa obnovilo 

- potok bol vyčistený, bude potrebné ešte zabetónovať múriky pred č. 92, pokrivené zábradlie, 

bude potrebné vyrovnať, alebo navariť nové rúry 

- rekonštrukcia domu smútku sa ešte nezačala 

- poďakoval za reprezentáciu vo varení guliek na Dňoch mesta Jelšava 

- na prechody aj chodník je potrebný projekt, už sa jednalo s firmou, ktorá by ho mala 

vypracovať, čaká sa na stanovisko z dopravného inšpektorátu 

- na cestu Za Humnami sme dostali dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 8 000,- €, bude potrebné 

vypracovať projekt  

- Ján Málik požiadal o odkúpenie nepotrebných tehál z rozobratých komínov – poslanci 

súhlasili 

- Ing. Profant ponúkol svoje služby v oblasti životného prostredia, poslanci súhlasili 

s podpísaním zmluvy 

- Roman Stanko požiadal o prenájom ihriska na stretnutie s priateľmi – poslanci súhlasili 

- Lucia Benediktyová – do zoznamu obvodov poslancov dopísať dom č. 123 – k poslancovi 

Ing. Repákovi 

- Ing. Repák – doplniť členov športovej komisie – na budúce zastupiteľstvo sa dá do programu 

 

K bodu 10. 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: Jaroslav Belica                       .......................................... 

 

                       Ing. Ján Repák                        …...................................... 

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  27.06.2019                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


