
 

 Zápisnica 

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 14.12.2021.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce:  MVDr. Ján Šeševička 

                          Poslanci : Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, Ing. Ján Repák   

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Neprítomní: Ján Hlinka – PN 

                                               Mgr. Dušan Matúška  - PN 

  

PROGRAM 

      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

       4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2022 

       5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022 

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 

     2022 a roky 2023-2024  

 7. Návrh  rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024   

 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2021     

 9. Obecné záležitosti 

     10. Návrh a schválenie uznesení 

     11. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

Pred začatím OcZ previedol starosta poslancov po zrekonštruovanom dome smútku  oboznámil 

ich s prácami, ktoré tam boli vykonané a inventárom, ktorý sa nakúpil.  

 

Starosta obce MVDr. Ján Šeševička   otvoril piate 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 doplňujúce návrhy. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 31/2021  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 32/2021  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 23 – 30/2021 zo dňa 11.11.2021. 

- „Vítanie Mikuláša“ a „Rozsvietenie vianočného stromčeka“ sa z dôvodu vyhláseného 

núdzového stavu neuskutočnilo 

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

Dušan Matúška, detičky sa potešili, dôchodcom starosta obce s pracovníčkou OcÚ. Mgr. 

Margita Mladšia poďakovala OcÚ za balíčky pre členov JDS. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 33/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

11.11.2021. 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 4. Schválenie Plánu práce OcZ na rok 2022 

 

Poslanci dostali návrh plánu práce OcZ na rok 2022 v predstihu. (Príloha č. 2). Na rok 2022 je 

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

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 34/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  

schvaľuje Plán práce OcZ na rok 2022. 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 5 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022 
 

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na rok 2022 (Príloha č. 3), ktorý ako uviedla sa dá doplniť podľa potreby aj o ďalšie 

kontroly. Poslanci nemali žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 35/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022. 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2022 a roky 

2023-2024 

 

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

bežné príjmy a výdavky zvýšili 6 800 EUR. Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

Odporučila OcZ rozpočet na rok 2022 schváliť (Príloha č. 4) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 36/2021 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

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

roky 2022 – 2024. 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

 



K bodu č. 7 Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023-2024 

 

Poslanci OcZ obdržali návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 v dostatočnom predstihu, (príloha 

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

rozdiely oproti minulému roku , poslanci k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 37/2021 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

A. schvaľuje 1. Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2022 

                           Príjmová časť:      bežné príjmy:   92 010,00 

                                                         kapitálové príjmy: 89 400,08 

                                                         príjmové fin. operácie: 0,00 

                           Výdavková časť:   bežné výdavky: 92 010,00 

                                                          kapitálové výdavky: 0,00 

                                                          výdavkové fin. operácie: 89 400,00   

 

B. berie na vedomie  1.Rozpočet obce Revúcka Lehota na roky 2023 – 2024 

                                                         2023                       2024    

                       Príjmová časť:          92 010 €             92 010 € 

                       Výdavková časť:      92 010 €              92 010 € 

Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 

 

Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 6/2021 (príloha č. 6), A. povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR  v celkovej výške 

448,32 € a B. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, Rozpočtové opatrenie č . 7/2021 (príloha č. 7), A. 

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR  v celkovej 

výške 1 374,56 € a Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 (príloha č. 8) A. povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov vo výške 6 788,37 € a B. presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky. K Rozpočtovému opatreniu č. 8/2021 vypracovala hlavná kontrolórka obce   

Stanovisko (Príloha č. 9). 

Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              101 478,71 

                                                       Kapitálové príjmy        89 400,08 

                                                       Príjmové FO:               101 242,59 

                                                       Bežné výdavky:           101 879,91 

                                                       Kapitálové výdavky:   100 841,39 

                                                       Výdavkové FO:            89 400,08 

 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 38/2021 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A.  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 – 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 

1.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce Rozpočtovým 

opatrením č. 8/2021  

2.  Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 a č. 7/2021 - prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov – dotácie a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

 

 



Hlasovanie:                     za:              3 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 2 (Mgr. Dušan Matúška, Ján Hlinka) 

 

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- Obec podala  žiadosť na dotáciu z BBSK na obnovu vybavenia  kuchynky v KD a 

OZ LEHVAČEN na nákup lavičiek do vonkajších priestorov DS. Žiadame občanov, aby 

v roku 2022 prispeli pre OZ LEHVAČEN 2 % zo svojich daní  

- Žiadosť o NFP z PPA na likvidáciu skládky bola doplnená, termín likvidácie skládky 

predĺžil Okresný úrad v Revúcej odbor starostlivosti o ŽP do 31.12.2023 

- VSP Stredný Gemer vyhlásilo grantovú výzvu pre svojich členov – požiadame 

o príspevok na nákup tují do záhrady pri dome smútku 

- Žiadosť o NFP z PPA na výstavbu chodníka od hlavnej cesty do  obce bola vrátená späť, 

a vyhlásená nová výzva. Je potrebné vybavovať nanovo všetky potvrdenia, verejné 

obstarávanie a na prefinancovanie v prípade schválenia by bolo potrebné čerpať úver. 

Poslanci sa zhodli na tom, že žiadosť o NFP sa nateraz z dôvodu doteraz ešte 

nesplateného úveru čerpaného na rekonštrukciu DS nebude posielať. Termín podania 

žiadosti je do 01.03.2022. 

- Prebieha verejné obstarávanie na odvoz a likvidáciu odpadu, oslovili sa 3 uchádzači, 

čaká sa na výsledok – víťazného uchádzača 

- Obec oslovila sa OZ BOVAP na vypracovanie žiadosti o vyplatenie dotácie na 

refundáciu úveru čerpaného  na rekonštrukciu domu smútku, pripravujú  dokumenty, 

ktoré je potrebné doložiť k žiadosti, ktorú plánujeme podať čo v najkratšom čase 

- Zakúpila sa vianočná výzdoba v počte 29 ks za 2 238 EUR, ktorá dozdobí celú dedinu 

- Obec požiadala ÚPSVR v Revúcej, aby pracovník na AČ Kovalčík vykonával činnosť 

aj v núdzovom stave 

Lucia Benediktyová – dostala viac sťažností na kozy p. Bátoriho, ktoré poškodzujú majetok 

občanov 

 

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

 

                       Lucia Benediktyová                                     …...................................... 

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  14.12.2021                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                                   starosta obce 


