
Zápisnica 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 03.06.2022. 
 

Prítomní:       Starosta obce: MVDr. Ján Šeševička 

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

                        Neprítomní PN: Lucia  Benediktyová , Ján Hlinka       

                        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 2021 a hospodárenie 

s finančnými prostriedkami za rok 2021. 

5. Úprava rozpočtu obce za I. polrok 2022 

6. Príprava športového dňa 

7. Obecné záležitosti 

8. Návrh a schválenie uznesení 

9. Záver 

 

K bodu 1.Otvorenie 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička otvoril tretie zasadnutie OcZ privítaním prítomných. Oboznámil 

ich s návrhom programu zasadnutia, ktorý mal 9 bodov. Skonštatoval, že keďže sú prítomní traja 

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

Poslanci s uvedeným programom súhlasili.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 14/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje 

program rokovania 3. 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. 15/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje 
overovateľov a zapisovateľa 3. 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. 8-13/2022 zo dňa 06.04.2022. Poďakoval všetkým, ktorí 

pomohli pri organizovaní Osláv dňa matiek. Podujatie  malo dobrý ohlas od zúčastnených matiek, 

obyvateľov obce a tiež účinkujúcich. Zabezpečené bolo bohaté občerstvenie, krátky program. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 16/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

06.04.2022.  



B. ruší uznesenie č. 12/2022 z dôvodu zaneprázdnenosti členov športovo-kultúrnej komisie,  

C. súhlasí so spojením osláv dňa detí so športovým dňom, ktorý sa uskutoční dňa 09.07.2022.  

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. Záverečný účet obce za rok 2021 a hospodárenie s finančnými prostriedkami za rok 

2021. 
 

Poslanci obdržali návrh Záverečného účtu za rok 2021 (príloha č. 2 ) v dostatočnom predstihu na 

preštudovanie, záverečný účet bol vyvesený v obecnej tabuli od 19.05.2022. Ekonómka vysvetlila 

výsledok a spôsob vyčíslenia výsledku hospodárenia. K jednotlivým častiam záverečného účtu nemali 

poslanci pripomienky. Výsledok hospodárenia za rok 2021  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,  je  schodok vo výške 80 613,87 EUR. 

Celkové hospodárenie obce za rok 2021 skončilo s prebytkom vo výške 6 996,81 EUR, ktorý sa 

použije na tvorbu rezervného fondu. Poslanci boli oboznámení aj so správou audítora k účtovnej 

závierke a Výročnej  správe za rok 2021 (prílohy č. 3, ) a s Výročnou správou za rok 2021 (príloha č. 

4). 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce 

za rok 2021. (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 2021 výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad 

 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 17/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A. berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2021. 

3. Výročnú správu za rok 2021 

 

B. schvaľuje : 

1. Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

   

 C. potvrdzuje:  

 

1. Schodok rozpočtu v sume 80 613,87 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný  

            z finančných operácií. 

2.  Prebytok finančných operácií vo výške 87 610,68 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku 

kapitálového rozpočtu vo výške 80 613,87 EUR. Zostatok finančných operácií vo výške 6 996,81 

EUR je zdrojom rezervného fondu. 

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. Úprava rozpočtu za I. polrok 2021 
 

Ekonómka obce predniesla poslancom Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 (príloha č. 6) – 

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - dotácie vo výške 5 285,46  EUR 

a presuny medzi položkami.  

 



Po úprave sú: bežné príjmy  101 724,39 

Kapitálové príjmy   89 400,08 

Príjmové FO                                 700,00 

Bežné výdavky 101 724,39 

Kapitálové výdavky                        700,00 

Výdavkové FO    89 400,08 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 18/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

Berie na vedomie – 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

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

                               proti : 0 

                               zdržal sa: 0 

                               neprítomní: 1 (Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

                                     

K bodu 6. Príprava športového dňa 
 

Starosta obce navrhol organizovať športový deň 02.07.2022, ale keďže poslanec Mgr. Matúška sa 

nemôže zúčastniť, ďalší termín bol navrhnutý na 09 júla 2022. Disciplíny zabezpečí Mgr. Matúška, 

bufet Jaroslav Belica, na občerstvenie sa bude ponúkať guláš, pivo kofola. Osloví sa p. Lopušek, či 

požičia nafukovací hrad, pre deti sa objedná pena od hasičov z Lubeníka, oslovia sa  členovia 

Poľovníckeho združenia – Hanová Chyžné a Správy Národného parku Muránska planina so sídlom 

v Revúcej, ktorí by mohli pripraviť náučné a zábavné súťaže pre deti. Prípravu  ihriska zabezpečí 

OcÚ. Poslanci s návrhom súhlasili . 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 19/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota súhlasí 

1. s organizovaním „Športového dňa“ dňa 09. júla 2022 

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

                               proti : 0 

                               zdržal sa: 0 

                               neprítomní: 2(Lucia Benediktyová, Ján Hlinka) 

                                     

K bodu 7. obecné záležitosti 
 

Starosta obce oboznámil poslancov 

- dotácia z BBSK vo výške 2 600,- € na nákup zariadenia a opravu priestorov kuchynky 

kultúrneho domu je už na účte, oprava priestorov sa urobí svojpomocne, zariadenie sa nakúpi 

po prieskume trhu za najoptimálnejšie ceny 

- OZ LEHVAČEN dostalo dotáciu vo výške 2 000,- EUR na nákup lavičiek do domu smútku, 

ktoré sú už objednané 

- rekonštrukcia domu smútku – ešte sme neobdržali záverečnú správu po kontrole z PPA, zadná 

stena a štít boli opravené 

        -    vysadili sa begónie do kvetináčov  v obci 

        -    opravilo sa WC na ihrisku 

- sťažnosť, ktorá sa poslala na Okresnú veterinárnu a potravinovú správu ohľadom túlajúcich sa 

zvierat p. Bátoriho je v štádiu riešenia  

- z BBSK vyčlenili sumu 72 000 EUR na rekonštrukciu cesty od začiatku zastavanej časti obce 

po odbočku na ihrisko, keď sa zbrúsi 10 cm povrchu, keď len 5 cm, môže sa rekonštruovať od 

križovatky hlavnej cesty. Poslanec Ing. Ján Repák navrhol, aby sa cesta opravovala radšej od 

s.č. č. 1 a až po potraviny COOP JEDNOTA, na tom úseku je najviac poškodená. Starosta 

odpovedal, že to skúsi navrhnúť.  

- oporné múry potoka bude v júli  opravovať Banskobystrická regionálna správa ciest. Naše 

poďakovanie patrí poslancom BBSK, ktorí sa prihovorili za skorú realizáciu tejto opravy 

- Zmluva na likvidáciu divokej skládky je podpísaná, ešte prebieha kontrola verejného 

obstarávania. Firma Brantner Gemer s.r.o. navýšila cenu za likvidáciu skládky o 5 150,- EUR. 

Bude potrebné prefinancovať likvidáciu skládky. O prostriedky z dotácie, keď bude schválená, 



môžeme požiadať až po zaplatení faktúr. 

- od 1.6.2022 sa zamestnal Miroslav Málik na projekt „Chyť sa svojej šance“, na základe ktorého  

bude ÚPSVR preplácať 80 % z celkovej ceny práce za 6 mesiacov, a 3 mesiace sa bude 

financovať z vlastných zdrojov. 

- družstvo na reprezentovanie obce vo varení guliek do Jelšavy je v zložení - Ing. Iveta 

Pavláková, Eva Šečevičková  a  Mgr. Elena Belicová 

- p. Pašiak sa oslovil ohľadom vyčistenia žľabov na ceste, prisľúbil, že to urobia, keď budú mať 

viac času  

- cyklochodník  pokosili zamestnanci Banskobystrickej regionálnej správy ciest, nakoľko máme 

len jedného pracovníka, ktorý sa musí starať o verejné priestranstvá v obci 

 

 

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

 

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

 

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

 

 
V Revúckej Lehote dňa 03.06.2022 

 MVDr. Ján Šeševička 

starosta obce 


