
 Zápisnica 

z piateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 28.06.2017.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci :  Dušan Stanko, Dušan Pavlák 

                                          Miroslav Balco , Ing. Ján Šmídt 

                         Ospravedlnená: Bc. Jana Čížová 

                         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 2016  

      5. Úprava rozpočtu na I. polrok 2017 

      6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok  

          2017 

      7. Obecné záležitosti 

      8. Návrh a schválenie uznesení 

      9. Záver  

 
 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička  otvoril piate 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. 27/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje   

program rokovania 5. 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, Ing. Ján Šmídt 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 28/2017  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

overovateľov a zapisovateľa 5. 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. 16 – 22/2017 zo dňa 05.04.2017a uznesení 23 – 26/2017 

zo dňa 07.06.2017.  

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 29/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 05.04.2017 

a 07.06.2017. 

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 2016 

 

Poslanci obdržali návrh záverečného účtu za rok 2016 (príloha č. 2 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 12.06.2017. K jednotlivým častiam 

záverečného účtu nemali poslanci pripomienky, hospodárenie obce za rok 2016 skončilo s prebytkom 

vo výške 3 704,43 €, ktorý bude presunutý do rezervného fondu. Zostatok finančných operácií vo 

výške 5 367,72 € bude presunutý do rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou 

audítora  k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2016 (prílohy č.  3, ) a s výročnou správou za 

rok 2016 (príloha č. 4).  

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 

za rok 2016.(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 2016 výrokom 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad 

  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 30/2017 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Schvaľuje 1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

                 2. prebytok rozpočtu v sume 3 704,43 € 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 z.n.p. ktorý je zdrojom rezervného fondu, zostatok finančných operácií vo 

výške 5 367,72 € presunúť do rezervného fondu. 

Berie na vedomie  1.stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Revúcka 

Lehota za rok 2016. 

 

                              2. správu audítora za rok 2016 

                              3. Výročnú správu obce za rok 2016   

 

Hlasovanie:                     za              4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

  

 

 K bodu 5.  Úprava rozpočtu za I. polrok 2017 

 

Ekonómka obce predniesla poslancom   Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 (príloha č. 6) –   

A. presun medzi položkami v kompetencii starostu obce. ( týkalo as presun na zakúpenie pivných 



setov a na opravu schodov na KD) 

B. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun prostriedkov – dotácie  

vo výške 1 308,20    

Po úprave sú: bežné príjmy                           76 146,21 

                       Kapitálové príjmy                            0,00 

                       Príjmové FO                          120 500,00 

                       Bežné výdavky                        76 146,21 

                       Kapitálové výdavky              120 500,00 

                       Výdavkové FO                                 0,00   

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota   

Berie na vedomie –   1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 

. 

Hlasovanie:                     za              4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

 

 

K bodu 6. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok  2017 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

(Príloha č. 7 ), ktorý bol zverejnený v obecnej tabuli od 12.06.2017. Poslanci k návrhu nemali 

pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2017 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota  

Schvaľuje 1. plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 

 

Hlasovanie:                     za              4   (Miroslav Balco, Dušan Pavlák,   

                                                                Dušan Stanko, Ing. Ján Šmídt)                                                                     

 

                                         proti :         0        

                                                     zdržal sa:   0   

 

K bodu 7. obecné záležitosti 

 

Starosta obce oboznámil poslancov 

- zájazd do Bojníc sa neuskutočnil pre malý záujem – autobus sa musel zrušiť 

- p. Repáka  pozve na nasledujúce zastupiteľstvo 

- kryty na chodníky sú vymenené – vyrobili ich v SMZ a.s. Jelšava, od ktorých sme dostali 

dotáciu vo výške 100 €. Faktúru za kryty sme ešte nedostali 

- stolnotenisová liga – Mgr. Matúška má prísť na úrad a dohodnúť sa, záujem nie je až taký 

vysoký, ako sa očakávalo 

- studnička je vyčistená – nová strieška, vyrobili sa aj lavice a stôl 

- 17. okresný zraz seniorov – veľký záujem – 278 účastníkov, ktorí odchádzali domov spokojní. 

Všetko bolo zabezpečené na vysokej úrovni. Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri 

organizovaní zrazu 

- Športový deň – schválil sa na minulom zastupiteľstve, ešte sa doladilo niekoľko detailov 

- zmluva s BBSK je už podpísaná, keď dostaneme peniaze, osloví sa firma Brantner Gemer, 

aby vyrobila bránu a oplotenie na dom smútku 

Poslanec Dušan Stanko – predniesol niektoré body k športovému dňu – zakúpi misky na guláš, poháre, 

pivo a kofola sa bude vydávať na lístky, zrušia sa 2 disciplíny pre deti, pribudne hod váľkom pre ženy. 



Športovo-kultúrna komisia sa ešte stretne vo štvrtok aj v piatok na ihrisku. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  28.06.2017                                         MVDr. Ján Šeševička                                            

                                                            

                                                                                                      starosta obce 


