
 

 Zápisnica 

z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Revúcka Lehota, 

konaného dňa 22.11.2022.    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:         Starosta obce:  MVDr. Ján Šeševička 

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

                                           Mgr. Dušan Matúška      

                          Kontrolór obce: Ing. Dušana Belicová 

                          Zapisovateľka: Monika Besedová 

                          Neprítomní: Ján Hlinka – PN 

                                                 

PROGRAM 

      1. Otvorenie 

       2. Určenie overovateľov a zapisovateľa     

 3. Kontrola plnenia uznesení 

       4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 

     2023 a roky 2024-2025  

 5. Návrh  rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024-2025   

 6. Úprava rozpočtu obce za rok 2022     

 7. Obecné záležitosti 

       8. Návrh a schválenie uznesení 

       9. Záver  

 

K bodu 1.Otvorenie 

 

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

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

prítomní  4 poslanci , zasadnutie je uznášaniaschopné.  (príloha č. 1) . 

Poslanci nemali k programu žiadne doplňujúce návrhy. 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 44/2022  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  program rokovania 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej Lehote 

Hlasovanie:                     za:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice navrhol:  Lucia Benediktyová, Ing. Ján Repák 

Za zapisovateľa navrhol :                  Monika Besedová 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 45/2022  Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

schvaľuje  overovateľov a zapisovateľa 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Revúckej 

Lehote 

Hlasovanie:                     za:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

 



K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení č. 37 – 43/2022 zo dňa 07.11.2022. 

- balíčky na Mikuláša sa objednali 

- zámery o predaji pozemkov sú zverejnené 

- vypracovala sa kúpna zmluva na odkúpenie pozemku, po podpísaní sa podá návrh na 

vklad do katastra 

- na Martinskú zábavu boli dobré ohlasy, starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali 

na jej príprave  

- Návrh uznesenia: Uznesenie č. 46/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  

berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného 07.11.2022. 

Hlasovanie:                     za:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2023 a roky 

2024-2025 

 

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

bežné príjmy a výdavky zvýšili 6 400 EUR. Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

Odporučila OcZ rozpočet na rok 2023 schváliť (Príloha č. 2) 

Návrh uznesenia: Uznesenie č. 47/2022 Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota  berie na 

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

roky 2023 – 2025. 

Hlasovanie:                     za:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

K bodu č. 5 Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024-2025 

 

Poslanci OcZ obdržali návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 v dostatočnom predstihu, (príloha 

č. 3  ) 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. 48/2022 – Obecné zastupiteľstvo  Obce Revúcka Lehota 

A. schvaľuje 1. Rozpočet obce Revúcka Lehota na rok 2023 

                           Príjmová časť:      bežné príjmy:   98 410,00 

                                                         kapitálové príjmy: 85 190,82 

                                                         príjmové fin. operácie: 4 209,26 

                           Výdavková časť:   bežné výdavky: 98 410 

                                                          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:          98 410 €             98 410 € 

                       Výdavková časť:      98 410  €            98 410 € 

 



Hlasovanie:                     za:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

K bodu 6. Úprava rozpočtu obce za rok 2022 

 

Poslanci boli oboznámení s rozpočtovým opatrením č. 9/2022 (príloha č. 4), A. povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – dotácie z ÚPSVR, a na voľby OSO a 

OSK  v celkovej výške 2 629,49 € a B. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, Rozpočtové 

opatrenie č . 10/2022 (príloha č. 5),  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov vo výške  4 310,00 €  K Rozpočtovému opatreniu č. 10/2021 vypracovala hlavná 

kontrolórka obce   Stanovisko (Príloha č. 6). 

Po úprave sú                                              Bežné príjmy:              112 565,11 

                                                       Kapitálové príjmy        85 190,82 

                                                       Príjmové FO:                  4 909,26 

                                                       Bežné výdavky:           112 205,111 

                                                       Kapitálové výdavky:       1 060,00 

                                                       Výdavkové FO:            89 400,08 

 

 Návrh uznesenia: Uznesenie č. 49/2022 – Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota 

A.  schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 – prekročenie výdavkov 

pri dosiahnutí vyšších príjmov.  

B. Berie na vedomie 

1.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce Rozpočtovým 

opatrením č. 10/2022  

2.  Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 – povolené 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:              4 (Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová , Ing. Ján Repák, 

                                                                 Mgr. Dušan Matúška)                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         proti :         0         

                                         zdržal sa:    0     

                                         neprítomní: 1 (Ján Hlinka) 

 

 

K bodu 9. Obecné záležitosti 

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- obec podá žiadosť na dotáciu z BBSK na obnovu a doplnenie hracích prvkov detského 

ihriska  

- zber nebezpečného odpadu sa uskutočnil, ešte neprišla faktúra 

- zber BRKO sa zrealizoval, kontajner bol naplnený, ale asi trochu menej ako vlani 

- podala sa žiadosť o predĺženie splatnosti úveru 

- o výsledku súdneho konania – sudca vylúčil z konania fyzické osoby a tiež obec Chyžné 

a žalobu zamietol. Do 30 dní by obec mala dostať rozhodnutie zo súdu. 

- po rokovaní s firmou Brantner Gemer s.r.o. a tiež z dôvodu, že obec  každý rok dopláca 

za odvoz odpadu  poslanci prehodnotili výšku poplatku za zber komunálneho odpadu  a 

navrhli  vypracovať Dodatok k VZN č. 1/2019 a upraviť výšku poplatku tak, aby 

pokryla všetky náklady, ktoré s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

súvisia. 

- k Žiadosti o NFP z PPA na likvidáciu skládky bol vypracovaný Dodatok č. 1 



o predĺženie termínu realizácie diela do 9/2023 

        -   Lucia Benediktyová – dala otázku, či  sa  príspevky na stránku   nedajú zadávať v inom  

            formáte, aby ich nemuseli občania sťahovať – nedá sa to 

        -  Mgr. Dušan Matúška – Mgr.  Katarína    Derdáková    má záujem o prenájom priestorov 

            V kultúrnom     dome  na    zriadenie logopedickej poradne, poslanci  nemajú námietky,  

            – starosta odpovedal, aby podala žiadosť, ktorú už bude schvaľovať  nové zastupiteľstvo,  

            ktoré určí výšku nájomného 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

V  Revúckej Lehote  22.11.2022                                       MVDr. Ján Šeševička                                     

                                                                                                   starosta obce 


