Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota,
konaného dňa 09.06.2021.
Prítomní:

Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička
Poslanci : Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová
Ospravedlnení: Ing. Ján Repák
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 2020 a hospodárenie
s finančnými prostriedkami za rok 2020.
5. Úprava rozpočtu obce za I. polrok 2021
6. Príprava športového dňa
7. Obecné záležitosti
8. Návrh a schválenie uznesení
9. Záver
K bodu 1.Otvorenie
Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril druhé zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil
ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní štyria
poslanci, zasadnutie je uznášaniaschopné. (príloha č. 1) .
Poslanci s uvedeným programom súhlasili.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 11/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
program rokovania 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice navrhol: Jaroslav Belica, Ján Hlinka
Za zapisovateľa navrhol :
Monika Besedová
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 12/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje
overovateľov a zapisovateľa 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce previedol kontrolu - uznesení č. 1-10/2021 zo dňa 14.04.2021
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 13/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota berie na
vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 14.04.2021.

Hlasovanie:

4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
za:

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2020 a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok
2020.
Poslanci obdržali návrh Záverečného účtu za rok 2020 (príloha č. 2 ) v dostatočnom predstihu na
preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 25.05.2021. Ekonómka vysvetlila
výsledok a spôsob vyčíslenia výsledku hospodárenia. K jednotlivým častiam záverečného účtu nemali
poslanci pripomienky. Výsledok hospodárenia za rok 2020 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, upravený o nevyčerpané prostriedky
zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 401,20 EUR, je schodok vo výške 19 167,48 EUR.
Celkové hospodárenie obce za rok 2020 skončilo s prebytkom vo výške 13 359,48 EUR, ktorý sa
použije na tvorbu rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora k účtovnej
závierke a Výročnej správe za rok 2020 (prílohy č. 3, ) a s Výročnou správou za rok 2020 (príloha č.
4).
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce
za rok 2020.(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 2020 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
A. berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2020.
3. Výročnú správu za rok 2020
B. schvaľuje :
I. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
C. potvrdzuje:
1. Schodok rozpočtu v sume 19 167,48 , ktorý bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný
z rezervného fondu vo výške 19 167,48 EUR .
2. Zostatok finančných operácií v sume 32 527,22 EUR, ktorý bol použitý na vysporiadanie
schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 19 167,48 EUR
3. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 13 359,74 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 13 359,74
EUR
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní:
1 (Ing. Ján Repák)

K bodu 5. Úprava rozpočtu za I. polrok 2020
Ekonómka obce predniesla poslancom Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 (príloha č. 6) –
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - dotácie vo výške 57,51 EUR
a presuny medzi položkami. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 (príloha č. 7) povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – presun prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000
EUR na rekonštrukciu domu smútku a dočerpanie úveru vo výške 27 256,91 EUR.
Kontrolórka obce predniesla stanovisko k úprave rozpočtu a odporučila OcZ úpravu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021 schváliť (príloha č. 8)
Po úprave sú: bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové FO

90 487,77
89 400,08
101 242,59

Bežné výdavky
90 888,97
Kapitálové výdavky
100 841,39
Výdavkové FO
89 400,08
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 15/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
A. Berie na vedomie – 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021.
B. Schvaľuje - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 – presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 20 000 EUR a dočerpanie úveru vo výške 27 256,91 EUR na
rekonštrukciu domu smútku
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
K bodu 6. Príprava športového dňa
Starosta obce navrhol organizovať športový deň 26. júna 2021 s dodržiavaním aktuálnych opatrení
podľa COVID automatu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Disciplíny zabezpečí Mgr.
Matúška, bufet Jaroslav Belica, na prípravu gulášu sa osloví p. Viliam Machava. Poslanci s návrhom
súhlasili s podmienkou, že zábava sa po skončení nebude konať a športový deň bude ukončený do
20.00 hod. Bude potrebné pripraviť ihrisko.
Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí
v prípade priaznivej epidemiologickej situácie s organizovaním „Športového dňa“ dňa 26.júna
2021
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
K bodu 7. obecné záležitosti
Starosta obce oboznámil poslancov
- dotácia z BBSK vo výške 2 350,- € na nákup gamatiek do domu smútku je už na účet, bude
treba osloviť 3 firmy a vybrať najvýhodnejšiu ponuku
- rekonštrukcia domu smútku – poslanci sa pred zasadnutím OcZ oboznámili s postupom prác
priamo na stavbe. Informoval poslancov, že sa čerpala ďalšia časť úveru vo výške 32 650,83

€, zostatok istiny je 44 893,92 €, ktorá by sa mala dočerpať do konca júna, keď sa nestihne,
bude treba požiadať o predĺženie čerpania úveru
- náš spoluobčan Lukáš Ottinger, ktorý je majstrom Slovenska a držiteľom ďalších významných
ocenení v biatlone požiadal o sponzorský príspevok. (príloha č. 9). Poslanci sa zhodli na tom, že
p. Lukáš Ottinger reprezentuje a zviditeľňuje aj našu obec a schválili mu sponzorský príspevok
vo výške 300 €.
- Návrh uznesenia: Uznesenie 17/2021 - Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota
schvaľuje sponzorský príspevok pre Bc. Lukáša Ottingera vo výške 300,- €.
Hlasovanie:
za:
4 ( Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka
Lucia Benediktyová)
proti :
0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ing. Ján Repák)
- vysadili sa v obci begónie a pri cintoríne do kvetináčov dráče
- na MOS pracujú Štefan Kovalčík a Miroslav Málik
- prokurátorovi sa poslalo Uznesenie ohľadom zabezpečenia a odchytu túlavých psova ich
umiestnenia do útulku alebo karanténnej stanice
- p. Hlinka dal plech a občania obce prekryli studničku
- Benediktyová – v domčeku na cintoríne treba upratať, pri Doline sa vytvára skládka , po
cyklochodníku chodia štvorkolky
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: Jaroslav Belica
Ján Hlinka
Zapísala:

Monika Besedová

..........................................
…......................................
…......................................

V Revúckej Lehote dňa 09.06.2021
MVDr. Ján Šeševička
starosta obce

