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1. ÚVODNÉ SLOVO  STAROSTU  OBCE 
 
Vážení spoluobčania, 
predkladám Vám Individuálnu výročnú správu obce Revúcka Lehota za rok 2021, ktorá predstavuje 
aktuálny stav z pohľadu dosiahnutých výsledkov obce v predchádzajúcom období. Úlohy stanovené 
v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Revúcka Lehota na roky 2015 – 2022 boli 
plnené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov., Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväzných predpisov a interných 
noriem, ktorými sa obec riadi pri plnení samosprávnych funkcií a kompetencií v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy.  
V obci sa popri zabezpečovaní administratívneho chodu obecného úradu, bežnej prevádzky, údržby 
a opráv objektov a majetku obce, v rámci čerpania finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií 
a z vlastných rozpočtových zdrojov zrealizovali viaceré aktivity. Pokladám za potrebné vysloviť 
poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali pri plnení stanovených úloh. Je potrebné poukázať na to, 
že niektoré plánované aktivity a to hlavne zamerané na oblasť kultúrno spoločenského života v obci 
neboli realizované z dôvodu obmedzujúcich opatrení spôsobených epidémiou koronavírusu. Je len 
potrebné dúfať, že epidemiologická situácia sa čím skôr zlepší tak, aby obec mohla pokračovať 
v stanovenom programe s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj obce za účelom plnenia jej 
základných funkcií, priebežného budovania chýbajúcej infraštruktúry a vytvárania vhodných 
podmienok pre život obyvateľov a návštevníkov obce. Osobne verím, že sa nám tento cieľ 
v spolupráci s občanmi, organizáciami, združeniami podarí naplniť. 
  
 

2. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  OBCE 

 
Názov: OBEC REVÚCKA LEHOTA 
Sídlo:  Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Lubeník 
IČO: 00328715 
DIČ: 2020744825 
Štatutárny orgán obce: starosta obce – MVDr. Ján Šeševička 
Telefón: 058/4881048, 0907 873 681 
E-mail: revuckalehota@ferdonet.sk 
Webová stránka: www.revuckalehota.sk 
 

3. ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  OBCE  A IDENTIFIKÁCIA  VEDÚCICH  
PRACOVNÍKOV 
Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 
Zástupca starostu obce: Lucia Benediktyová  
Hlavný kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

Obecné zastupiteľstvo:   1. Jaroslav Belica 

                                         2. Lucia Benediktyová 

                                         3. Ján Hlinka 

                                         4. Mgr. Dušan Matúška 

                                         5. Ing. Ján Repák  

   

Komisie:  
- komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia  

predseda :Jaroslav Belica 
      členovia:  Mgr. Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

mailto:revuckalehota@ferdonet.sk
http://www.revuckalehota.sk/
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-     komisia kultúrno – športová  
      predseda  Ing. Ján Repák 

            členovia:  Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Mgr. Margita Mladšia, Mgr. Dušan Matúška 
            Mgr. Barbora Repáková, Radoslav Johan, Tamara Balcová 

- komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
predseda: Lucia Benediktyová 

     členovia: Ján Hlinka, Ing. Ján Repák 

 

4. POSLANIE, VÍZIE, CIELE 
 
Poslanie: Prvoradou úlohou obce je riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce 
na základe rozpočtu obce, usmerňovať ekonomickú činnosť v obci, zabezpečovať výstavbu a rozvoj 
obce, verejnoprospešné služby, vytvárať a chrániť podmienky pre zdravý spôsob života v obci, 
zabezpečovať dôsledný denný operatívny manažment a realizáciu profesionálnych interných 
služieb pre obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce. 
 

Vízie: Obec Revúcka Lehota je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Magnezit a ponúka 
prostredníctvom vodnej nádrže Flipper a krásnej prírody miesto na aktívny a pasívny oddych. Víziou 
obce je vytvárať možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít . (v obci je futbalové ihrisko, detské 
ihrisko, posilňovňa, oddychová zóna, cyklochodník). Obec bude vyvážene zabezpečovať 
podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Z hospodárskeho hľadiska 
vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj drobných poľnohospodárskych  a výrobných prevádzok, 
ktoré neovplyvňujú kvalitu bývania a životného prostredia. 
 

Ciele: zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce zvýšením schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, 
ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie 
oddychových zón v obci a v jej blízkom okolí. V oblasti cestovného ruchu vytvorí podmienky pre 
šírenie tradičných kultúrnych hodnôt, organizovaním kultúrnych podujatí. Zvyšovať efektívnosti 
vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu resp. mikroregiónu. 
 
 
 

5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE REVÚCKA LEHOTA 
 
 
         Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý 
pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon 
samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov. 
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5.1 Geografické údaje 

 
 

 
 
 
        Revúcka Lehota patrí do mikroregiónu Magnezit v okrese Revúca. Leží v juhovýchodnej 
 časti Slovenského Rudohoria na ľavej strane Muránskej doliny. Stred obce je v nadmorskej 
 výške 310 m.n.m., kataster s rozlohou 684 ha je v rozpätí nadmorských výšok 274-861 m n. m.  
Prevažná časť chotára je na terasovej plošine, ktorá prechádza na severe do úzkych pásov 
vrchoviny a nižšej hornatiny. Tvoria ju granity, svory, horniny a fylity mladších prvohôr.  
Je zalesnený bukovým lesom s prímesami - breza, dub, hrab. 
Susedné mestá a obce: obce - Lubeník, Mokrá Lúka 

                                    najbližšie mestá -Revúca, Jelšava 
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5.2. Demografické údaje 

Hustota počtu obyvateľov: 46,05 obyv./km2 

Národnostná štruktúra: národnosť: prevažne slovenská, ďalšie- maďarská,  česká,  srbská, 
Náboženské zloženie: prevažne evanjelici,  baptisti,  katolíci, ďalšie - cirkev adventistov,  svedkovia 
Jehovovi, cirkev bratská,  reformovaná cirkev,  grékokatolíci, pravoslávni,  bez vyznania 
Počet obyvateľov obce k 31.12.2021:  315 z toho muži - 154 , ženy - 161 
 

   Kategória Spolu  Muži  Ženy  

 Vek od 0 - 3 rokov 17 8 9 

 Vek od 4 - 6 rokov 10 3 7 

 Vek od 7 - 14 rokov 14 8 6 

 Vek od 15 - 17 rokov 5 2 3 

 Vek od 18 - 60 rokov 183 95 88 

 Nad 60 rokov 86 38 48 

SPOLU: 315 154 161 
 

 

Vývoj počtu obyvateľov: 2010 - 2020 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

326 323 324 320 315 308 304 306 300 311 315 

 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno konštatovať, že počet obyvateľov  za posledných 10 
rokov   má klesajúci smer, rok 2020 mal z hľadiska počtu obyvateľov pozitívny vývoj , ktorý 
pokračoval aj v roku 2021. 
Najviac obyvateľov mala obec v roku 1961 – 459. 

 

5.3 Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v obci: v roku 2021 bolo v obci 11 evidovaných nezamestnaných čo predstavuje  
3,49 %. 
Nezamestnanosť v okrese:  k 31.12.2021  18 %   , celoslovenská 6,76 %. 
Jeden   občan  z radov nezamestnaných  pracoval časť roka 2021 v rámci projektu „Podpora 

zamestnanosti“. 

 

5.4 Symboly obce – Symboly obce -erb, vlajka a pečať boli slávnostne pokrstené a uvedené do 

užívania 8.5.2005. 
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             ERB OBCE                                   PEČAŤ OBCE                        VLAJKA OBCE 
 
 
 

Erb obce: v zelenom štíte nad modrou pätou štítu medzi dvoma zlatými ohnutými privrátenými 
klasmi stojaca strieborná ovca v zlatej zbroji. 
Vlajka obce: pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), zelenej (1/6), bielej (1/6) 
a modrej (3/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. Dvomi zostrihmi, siahajúcimi 
do tretiny jej listu. 
Pečať obce: je okrúhla uprostred s obecným znakom a kruhopisom OBEC REVÚCKA LEHOTA 

 
5.5 História obce 

 
Obec vznikla asi v 14. storočí na valaskom práve. Názov obce je doložený z roku 1427 ako 
Lehowtha, z roku 1435 ako Lohota, z roku 1548 ako Kyslehota, z roku 1563 ako Vmerla Lehotta, 
z roku 1573 ako Lehotta Minor alias Vmrla Lehotta, z roku 1786 ako Umrla Lehota, z roku 1948 ako 
Revúcka Lehota; maďarsky Umrlalehota, Lehelfalva. Obec patrila Jelšavskému, od polovice 15. 
storočia Muránskemu panstvu. Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom a pálením dreveného uhlia. V 
roku 1828 tu žilo v 45 domoch 412 obyvateľov. V 19. storočí okrem poľnohospodárstva pracovali 
v hámroch na okolí. Na Podhorí bola v 19. storočí vysoká pec. Za I. ČSR obyvatelia pracovali 
v poľnohospodárstve, v baniach a v priemyselných podnikoch na okolí. Značne bolo 
vysťahovalectvo. 
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť 

5.6 Pamiatky-evanjelický kostol z roku 1793 

       

Základný kameň bol položený 7.4.1793 a 17. novembra 1793 bol dokončený a vysvätený.  V roku 
1794 vystavili oltár a kancel a 23. októbra objednali 8 registrový organ s mechmi. Kostol bol 
obnovený v roku 1928, v r. 1993 bolo zavedené plynové kúrenie a vymaľované vnútorné priestory, 
2000 boli vymenené staré lavice za nové a vydláždená podlaha, 2007 bola vymenená strecha a v 
roku  2009 prefarbená veža kostola. Evanjelický kostol je jedinou kultúrnou pamiatkou v obci.   

6. PLNENIE ÚLOH OBCE ( prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 

6.1 Výchova a vzdelávanie 

Obec Revúcka Lehota nemá predškolské ani školské zariadenie. Deti navštevujú predškolské a 
školské  zariadenia v Lubeníku a v Revúcej. 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že obec sa nebude zameriavať na rozvoj 
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školskej starostlivosti. 

6.2 Zdravotníctvo 
 

Obec Revúcka Lehota nemá zdravotné stredisko. 
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú: 
Nemocnica s poliklinikou Revúca n.o. 
Súkromní lekári pre deti a dorast v Lubeníku a v Revúcej 
Súkromní lekári pre dospelých v Lubeníku, v ambulancii SLOVMAG Lubeník, v zdravotnom 
stredisku SMZ a.s. Jelšava, v Revúcej. 

Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať že obec sa nebude orientovať na rozvoj zdravotnej 
starostlivosti 

6.3 Kultúra 
 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: 
- Kultúrny dom  - Klub dôchodcov 
                         -  posilňovňa 
O aktívny život v obci sa pričinila Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Má 48 
členov, ktorí sa pravidelne stretávajú pri rôznych príležitostiach . V roku 2021 z dôvodu pandémie 
COVID-19 a vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo možné organizovať len jednu spoločnú akciu. 
V obci pracuje OZ LEHVAČEN , ktoré aktívne pomáha pri zveľaďovaní obce  z dotácií aj 
z príspevkov 2 % dane.  

6.4 Hospodárstvo 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: 

Obchod s potravinárskym a zmiešaným tovarom 

COOP Jednota Revúca Adresa: Rev.Lehota č.85 tel.číslo:  0905 206762 

Maloobchod s potravinami, mliečnymi a mäsovými výrobkami, sladkosťami, pečivom, ovocím, 
zeleninou. 

Ubytovacie zariadenia Penzión Flipper                                                                              Hostinec PSOTA                                                             

                                                

Vedúci: Milan Tkáčik                                                                              Ing. Stanislav Palúš 
Revúcka Lehota č.124, tel. 0907/114004                                               Revúcka Lehota 131, 0905 356297                 
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Podnikateľské subjekty: 

Alcool s.r.o. - Pestovateľská pálenica   

Revúcka Lehota č.123, 058/4493790 

Besco s.r.o.: zemné práce 

 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude 
orientovať na poľnohospodársku výrobu. 
 

 7.INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA 

 
Rozpočet obce je základom finančného  hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom 

(kalendárnom) roku. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený 15 dní spôsobom obvyklým 
v obci. 

Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 
Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie /vymedzenej 
na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 
druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej 
správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív. 
     Obec  hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov 
a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu 
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje financovania 
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy financovať aj 
z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými právnickými osobami 
alebo fyzickými osobami. 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet 
na rok 2021 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové 
príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. 

 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020  uznesením č.47/A/2020 
Zmeny rozpočtu:  

- prvá  zmena  berie na vedomie dňa  14.04.2021  uznesením č. 10/2021 rozpočtové opatrenie 
1/2021 

- druhá zmena berie na vedomie  dňa  09.06.2021  uznesením č. 14/A/2021 rozpočtové opat-
renia 2/2021 

- tretia zmena  schvaľuje dňa 09.06.2021 uznesením č. 14/B/2021 rozpočtové opatrenie 
3/2021 

- štvrtá zmena  berie na vedomie  dňa  09.09.2021 uznesením č. 21/2/2021 opatrenie 4/2021, 
5/2021 

- piata zmena – berie na vedomie dňa 14.12.2021 uznesením č. 38/B/2021 rozpočtové opat-
renie 6/2021, 7/2021 
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- šiesta zmena schvaľuje dňa 14.12.2021 uznesením č. 38/A/2021 rozpočtové opatrenie 
8/2021 

 
 
 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 
 

  

Schválený rozpo-

čet  

 

 

Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Skutočné  

plnenie príjmov/ 

čerpanie výdavkov 

k 31.12.2021 

% plnenia 

príjmov/ 

% čerpania 

výdavkov  

Príjmy celkom 228 184,56 292 180,58 190 191,99 65,09 

z toho :     

Bežné príjmy 85 200,00 101 537,91 102 581,31 101,03 

Kapitálové príjmy 89 400,08 89 400,08 0 0 

Finančné príjmy 53 584,48 101 242,59 87 610,68 86,53 

Výdavky celkom 228 184,56 292 180,58 183 195,18 62,70 

z toho :     

Bežné výdavky 85 200,00 101 939,11 95 985,70 94,16 

Kapitálové výdavky 53 584,48 100 841,39 87 209,48 86,48 

Finančné výdavky 89 400,08 89 400,08 0 0 

Rozpočtové hospodá-

renie obce 

 

0,00 

 

0,00 

 

6996,81 

 

 

 

7.2 Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
  

  

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 102 581,31 

Bežné výdavky spolu 95 985,70 

Bežný rozpočet 6 595,61 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 87 209,48 

Kapitálový rozpočet  -87 209,48 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -80 613,87 

Vylúčenie z prebytku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 
                                                  

-80 613,87 

Príjmy z finančných operácií 87 610,68 

Výdavky z finančných operácií 0,00 

Rozdiel finančných operácií 87 610,68 
PRÍJMY SPOLU   190 191,99 

VÝDAVKY SPOLU 183 195,18 

Hospodárenie obce  6 996,81 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 6  996,81 



 

 Individuálna výročná správa 2021 

 

 

11 

 

 

 

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového 
rozpočtu bol vysporiadaný z finančných operácií. 
Výsledok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy je schodok vo výške 80 613,87 , ktorý bol vysporiadaný z finanč-
ných operácií. 
Prebytok  finančných operácií vo výške 87 610,68 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku kapi-
tálového rozpočtu vo výške 80 613,87. Zostatok finančných operácií  vo výške 6 996,81 EUR je 
zdrojom rezervného fondu.  

 
 

7.3 Rozpočet na roky 2022-2024 
 

Názov položky Skutočnosť 
k 31.12. 2021  

Rozpočet 
2022 

Rozpočet 
2023 

Rozpočet 
2024 

Príjmy celkom   190 191,99 181 410,08 92 010,00 92 010,00  

  príjmy bežného rozpočtu 102 581,31 92 010,00 92 010,00 92 010,00 

  príjmy kapitálového rozpočtu 0,00 89 400,08 0,00 0,00 

  finančné operácie príjmové 87 610,68 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom   183 195,18 181 410,08 92 010,00  92 010,00 

  výdavky bežného rozpočtu 95 985,70 92 010,00 92 010,00 92 010,00 

  výdavky kapitálového rozpočtu 87 209,48 0,00 0,00 0,00 

  finančné operácie výdavkové 0,00 89 400,08 0,00 0,00 

Rozpočet obce za rok  6 996,81 0,00 0,00 0,00 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 
 
8.1 Majetok 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2022 v EUR 

Majetok spolu 511 274,42 571 932,27 

Neobežný majetok spolu 477 838,34 541 761,15 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 404 687,58 468 610,39 

Dlhodobý finančný majetok 73 150,76 73 150,76 

Obežný majetok spolu 32 525,39 29 249,83 

z toho :   

Zásoby 137,53  137,53 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  750,06 209,48 

Finančné účty  31 637,80 28 902,82 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 

Časové rozlíšenie  910,69 921,29 

 

P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 511 274,42 571 932,27 

Vlastné imanie  183 280,75 180 773,63 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia  183 280,75 180 773,63 

Záväzky 18 753,62 97 494,06 

z toho :   

Rezervy  672,00 672,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 401,20 0,00 

Dlhodobé záväzky 583,38 562,92 

Krátkodobé záväzky 4 853,95 6 859,06 

Bankové úvery a výpomoci 12 243,09 89 400,08 

Časové rozlíšenie 309 240,05 293 664,58 

 
 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

V roku 2021 na účte 021 -  DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 115 666,24. Uvedený 
prírastok predstavuje zaradenie  rekonštrukcie  domu smútku.,  na účte 032 umelecké diela bol 
prírastok v sume 2 000,- EUR. Uvedený prírastok predstavuje zaradenie reliéfu do domu smútku.   
 
8.3 Pohľadávky 
 

Pohľadávky Zostatok 
k 31.12.2020 

Zostatok 
K 31.12.2021 

Pohľadávky do lehoty 
splatnosti 

584,31 135,22 
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Pohľadávky po lehote 
splatnosti 

165,75 95,14 

 
8.4 Záväzky 
 

Záväzky Zostatok 
k 31.12.2020 

Zostatok 
K 31.12.2021 

Záväzky do lehoty 
splatnosti 

5 437,33 7 421,98 

Záväzky po lehote  
splatnosti 

0 0 

 

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 
Zvýšenie  záväzkov predstavuje zvýšenie na položke dodávatelia, neuhradené faktúry, ktoré boli 
doručené až v roku 2022. 
 
8.5 Členenie finančného majetku obce 

 
a) Cenné papiere emitenta Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Z 31.12.2021 je obec 
Revúcka Lehota majiteľom  2 204 ks cenných papierov v menovitej hodnote 33,19 € 

      Konečný stav cenných papierov k 31.12.2021: 73 150,76 € 
 
b ) Konečný zostatok finančných prostriedkov obce k 31.12.2021: 

Názov účtu číslo účtu 
číslo 

výpisu 
Stav € 

k 01.01.2021 

  
Stav v € 
K 31.12.2021 

 

Pokladňa   596,89 650,33  

Ceniny   59,25 808,55  

Základný bežný účet VÚB 26727582/0200 12 12 286,68 22 731,51  

Základný bežný účet Prima 
banka 2002804001/5600 89 

 
18 148,21 

 
4 193,06  

Bežné účty spolu:     30 434,89 26 924,57  

Účet sociálneho fondu 1956971754/0200 12 546,77 519,37  

Fondy spolu:     546,77 519,37  
Peňažné prostriedky 
celkom:     31 637,80 28 902,82  

   
 
 

 
  

 

 

9. Hospodársky výsledok za rok 2021 – vývoj nákladov a výnosov 
 
Náklady Hlavná 

činnosť 
Podnikateľs
ká činnosť 

Spolu 
K 31.12.2021 

Spolu 
K 31.12.2020 

50 -Spotrebované nákupy 14 981,11 0,00 14 981,11 12 240,36 

51 -Služby 19 332,76 0,00 19 332,76 13 724,50 

52 -Osobné náklady 60 591,72 0,00 60 591,72 57 738,16 

53 -Dane a poplatky 108,36 0,00 108,36 175,16 

54 -Ostatné náklady na 1 870,47 0,00 1 870,47 2 611,44 
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prevádzkovú činnosť 

55 -Odpisy, rezervy 
a opr.položky, čas.rozl. 

23 479,55 0,00 23 479,55 20 619,07 
 

56 -Finančné náklady 1 284,15 0,00 1 284,15 613,29 

57 -Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 -Náklady na transfery 160,00 0,00 160,00 660,00 

59 -Dane z príjmov 0,00 0,00 0,00 248,54 

Súčet účt. skupiny  5 121 808,13 0,00 121 808,13 108 630,52 

60 -Tržby za vl. výkony a 
tovar 

13,50 0,00 13,50 1 399,42 

61 -Zmena stavu vnútr. 
zásob 

0,00 0,00 0,00 0,00 

62 -Aktivácia 1 154,84 0,00 1 154,84 0,00 

63 -Daňové a colné 
výnosy ,pop 

91 887,64 0,00 91 887,64 90 209,57 

64 -Ostatné výnosy 
z prev.činnosti 

111,17 0,00 111,17 385,00 

65 -Zúčtovanie rezerv, 
opr.položiek a čas.rozl. 

672,00 0,00 672,00 444,00 

66 -Finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 -Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 -Výnosy z transferov 25 461,86 0,00 25 461,86 24 618,67 

Súčet účt.skupiny 6 119 301,01 0,00 119 301,01 117 056,66 

Hospodársky výsledok 
+ kladný HVV, - záporný 
HV 

 
- 2507,12 

 
0,00 

 
-2 507,12 

 
+ 8 426,14 

 

Hospodársky výsledok v sume – 2507,12 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom 

- výnosy stúpli celkom o 2 244,35 EUR a to hlavne na položkách daň zo závislej činnosti 
a výnosy z transferov 

- náklady stúpli hlavne na položkách spotrebované nákupy (2 740,75), služby (5 608,26) 
náklady na  odpisy ( 2 860,48), osobné náklady (2 853,57) 

- hospodársky výsledok za rok 2021 bol  nižší ako v roku 2020 (10 933,26) 
 

10. Ostatné dôležité informácie 
 
10.1 Prijaté granty a transfery 
V roku 2021 obec prijala nasledovné granty a transfery 
 

P.č. Poskytovateľ   Suma 
v EUR 

Účelové určenie grantov a 
transferov 

1. ÚPSVaR 1 997,09 Podpora zamestnanosti 

2. BBSK 2 350,00 Oprava oplotenia cintorína 

3. Okresný úrad  Rimavská 
Sobota 

2 710,00 Prevencia - testovanie COVID-19 

4. Okresný úrad – životné 
prostredie 

29,69 Starostlivosť o životné prostredie 

5. Ministerstvo vnútra 99,99 REGOP 

6. Ministerstvo vnútra 22,80 Evidencia adries 

7. Ministerstvo financií -ŠÚ 2 339,97 SODB 

 SPOLU: 9 549,54  
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popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

- Transfer z ÚPSVR vo výške 1 997,09 EUR na zamestnanie 1 dlhodobo nezamestnaného     
občana obce v rámci projektu „Podpora zamestnanosti“ a DČ 

- Dotácia z BBSK vo výške 2 350,00 EUR na nákup vykurovacích telies do DS  
- SODB 2021 vo výške 2 339,97 EUR 
- Dotácia na celoplošné testovanie vo výške 2 710,00 EUR 

 

10.2 Poskytnuté dotácie 
 
V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu na základe dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
obce: 

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
prostriedkov v EUR 

Mesto Revúca Náklady spojené s činnosťou 
žiakov, ktorí sú členmi 
záujmových útvarov v CVČ 

 
160,00 

 
10.3 Významné investičné akcie v roku 2021 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021: 

 

- Dokončenie rekonštrukcie domu smútku vo výške 115 666,24 EUR , nákup reliéfu do domu 
smútku vo výške 2 000,- EUR  

 
10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 
 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
– vybudovanie chodníkov v obci I. a II. etapa  (od hlavnej cesty smerom do dediny) 

 
Z hľadiska budúcich cieľov Obec Revúcka Lehota bude aj naďalej prostredníctvom svojich orgánov 
plniť hlavne samosprávne funkcie na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy , čo bude 
viesť k zvýšeniu starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce  a potreby jej obyvateľov.    
 
10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 
 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Účtovná 
závierka bola odovzdaná do systému RIS SAM v termíne stanovenom v zákone.   
  
10.06. Významné riziká a neistoty ktorým je účtovná jednotka vystavená    
Obec nie je vystavená  významným rizikám , nevedie súdne spory,  
 
Vypracovala: Monika Besedová                                     Schválil:        MVDr. Ján Šeševička 
                                                                                                                starosta obce                              
V Revúckej Lehota 09.05.2022  
Prílohy: 

– Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

– Správa nezávislého audítora 


