
 

 Zápisnica 

zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 09.12.2020.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce:  MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci : Jaroslav Belica,  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák   

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Neprítomní: Ján Hlinka – ospravedlnený 

                                               Lucia Benediktyová - PN 

  

PROGRAM 

      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

       4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2021 

       5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021 

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 

     2021 a roky 2022-2023  

 7. Návrh  rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023   

 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2020     

 9. Obecné záležitosti 

     10. Návrh a schválenie uznesení 

     11. Záver  

 
 

K bodu 1.Otvorenie 

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička   otvoril siedme zasadnutie OcZ privítaním prítomných. 

Oboznámil ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 11 bodov. Skonštatoval, že keďže sú 

prítomní  3 poslanci , zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

Poslanci nemali k programu žiadne pripomienky  a tak sa prešlo k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 41/2020  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:             3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

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. 42/2020  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 



 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 30-35/2019 zo dňa 13.11.2020. 

- balíčky dostali dôchodcovia aj deti, deťom rozniesol balíčky Mikuláš v kostýme – Mgr. 

Dušan Matúška s manželkou, starosta mu poďakoval, detičky sa potešili, Mgr. Margita 

Mladšia poďakovala OcÚ a poslancom za balíčky pre členov JDS. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 43/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

13.11.2019. 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

K bodu 4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2021 

 

Poslanci dostali návrh plánu práce OcZ na rok 2021 v predstihu. (Príloha č. 2). Na rok 2021 je 

naplánovaných 6 zasadnutí OcZ. Poslanci nemali k Plánu práce žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 44/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  

schvaľuje Plán práce OcZ na rok 2021. 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

K bodu 5 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na rok 2021 (Príloha č. 3), ktorý ako uviedla sa dá doplniť podľa potreby aj 

o ďalšie kontroly. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021. 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

 

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2021 a roky 

2022-2023 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k návrhu rozpočtu, oproti minulému roku sa 

bežné príjmy a výdavky znížili o 3 000 EUR. Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

Odporučila OcZ rozpočet na rok 2021 schváliť (Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 46/2020 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie 

na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota k Návrhu rozpočtu obce na 

roky 2021 – 2023. 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

 



K bodu č. 7 Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023 

 

Poslanci OcZ obdržali návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 v dostatočnom predstihu, (príloha 

č. 5  ) ekonómka obce zhrnula návrh rozpočtu, rozčlenila ho na podpoložky, poukázala na 

hlavné rozdiely oproti minulému roku a položky jednotlivých druhov rozpočtu, poslanci 

k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 47/2020 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

A. schvaľuje 1. Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2021 

                           Príjmová časť:      bežné príjmy:   85 200,00 

                                                         kapitálové príjmy: 89 400,00 

                                                         príjmové fin. operácie: 53 584,48 

                           Výdavková časť:   bežné výdavky: 85 200,00 

                                                          kapitálové výdavky: 53584,48 

                                                          výdavkové fin. operácie: 89 400,00   

 

B. berie na vedomie  1.Rozpočet obce Revúcka Lehota na roky 2022 – 2023 

                                                         2022                       2023    

                       Príjmová časť:          89 200 €             90 200 € 

                       Výdavková časť:      89 200 €              90 200 € 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

 

K bodu 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2020 

 

Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 6/2020 (príloha č. 6), A. povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR a za testovanie 

v celkovej výške 907 94 € a B. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky . Keďže jedna položka 

presahovala sumu 1 000,- EUR hlavná kontrolórka obce vypracovala   k rozpočtovému 

opatreniu č. 6 stanovisko (Príloha č. 7). 

Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              99 982,48 

                                                       Kapitálové príjmy        89 400,08 

                                                       Príjmové FO:              119 400,08 

                                                       Bežné výdavky:           99 982,84 

                                                       Kapitálové výdavky:  116 884,48 

                                                       Výdavkové FO:            89 400,08 

 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 48/2020 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A.  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 – prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

B. Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

Hlasovanie:                     za:            3 (Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :        0         

                                         zdržal sa:   0     

                                         neprítomní: 2 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

                                          

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- podala sa žiadosť na dotáciu z BBSK na nákup gamatiek do domu smútku 



- prostriedky, ktoré sa minuli na testovanie nám Ministerstvo vnútra preplatilo v plnej 

výške  

- mobilná aplikácia pre Android a IOS a SMS hlásnik na web stránke by sa mala spustiť 

do Vianoc, do faktúry zarátali aj kredit na SMS správy vo výške 190 € 

- pracovník na DČ Kovalčík je v karanténe 

- na DS sa vymenili časť okien a dvere, faktúra vo výške 6 099 € bola zaplatená 

- preklenovací úver zo SZRB bol schválený, podpísaná zmluva a po doplnení  príloh 

môže byť čerpaný 

- 11.12.2020 má byť kontrolný deň na dome smútku, určí sa, ako budú práce postupovať 

- dostali sme ponuku na digitalizáciu kroniky, jedna strana vychádza na 1 €, cena za celú 

kroniku by bola okolo 500 €. Poslanci súhlasili s digitalizáciou kroniky 

- v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti je obec povinná zabezpečovať odchyt 

túlavých psov – preveruje aj prokurátor, t.č. mala obec ústnu dohodu, od nového roka 

bude potrebné uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat  

- Ing. Wilson oboznámil OcÚ s odkúpením rodinného domu č. 71 

- na DS sa vymenili dvere, pôvodné kovové dvere sa môžu odpredať za symbolickú cenu 

záujemcom 

 

K bodu 10. Návrh a schválenie uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľovali po každom bode programu. 

 

 

K bodu 11. Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta obce rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Overovatelia: Jaroslav Belica                                              .......................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  09.12.2020                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                                   starosta obce 


