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O b e c    C h r o p o v ,   908 64  Chropov č. 132 
__________________________________________________________________________________ 

 
Číslo:  12/2021                                                                               V Chropove dňa: 24. 06. 2021 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
Z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 24. 06. 2021 
o 17.30 hod. v budove Obecného úradu v Chropove, v zasadačke obce Chropov. 
 
 
Starosta obce: Renáta Zdražilová 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva počtom:  4 z 5 
 Iveta Chrenková 
 Ivan Javorský 
 Mária Ravasová 
 Mária Tatarková 
  
       
Neprítomní poslanci: Roman Zaňát 
 
 
Ďalší prítomní: - - 
 
  
Zapisovateľka:              Lucia Remešicová 
 
      
Overovatelia:                                           Iveta Chrenková, Mária Ravasová 
 
 
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove: 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Záverečný účet obce za rok 2020 
5. Informácie o projektových zámeroch 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 
K BODU 1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Chropove otvorila starostka obce Chropov, Renáta Zdražilová, 
o 17.30 hodine v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a preto je Obecné zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. 
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. Luciu Remešicovú. 
Za overovateľov zápisnice určila p. Ivetu Chrenkovú a p. Máriu Ravasovú. 
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K BODU 2:   
Schválenie programu rokovania 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová predložila program rokovania 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Záverečný účet obce za rok 2020 
5. Informácie o projektových zámeroch 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 
Diskusia k tomuto bodu: - 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    4,  hlasovanie - za:   4, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Návrh bol schválený. 
Uznesenie č. 57/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove bez zmeny tak ako bol 
predložený.  
 
 
K BODU 3: 
Kontrola plnenia uznesení 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová prečítala uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 11/2021 
zo dňa 23.03.2021 a skonštatovala, že uznesenia boli splnené. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    4, hlasovanie - za:   4, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 58/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Chropove č. 11/2021 zo dňa 23. 03. 2021. 
 
 
 
K BODU 4:  
Záverečný účet obce za rok 2020 
 
Záverečný účet obce za rok 2020, čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2020, prebytok 
hospodárenia, tvorba a použitie rezervného fondu 
 
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 127 501,42
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z toho : bežné príjmy obce  127 501,42

             bežné príjmy RO 

Bežné výdavky spolu 97 239,84
z toho : bežné výdavky  obce  97 239,84

             bežné výdavky  RO 

Bežný rozpočet 30 261,58
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00

             kapitálové  príjmy RO 

Kapitálové  výdavky spolu 47 110,53
z toho : kapitálové  výdavky  obce  47 110,53
             kapitálové  výdavky  RO 

Kapitálový rozpočet  - 47 110,53
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 16 848,95
Vylúčenie z prebytku  1 228,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 18 076,95
Príjmové finančné operácie  68 250,18

Výdavkové finančné operácie 9 996,00

Rozdiel finančných operácií 58 254,18
PRÍJMY SPOLU   195 751,60
VÝDAVKY SPOLU 154 346,37
Hospodárenie obce  41 405,23
Vylúčenie z prebytku 1 228,00
Upravené hospodárenie obce 40 177,23
 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo so záverečným účtom obce za rok 2020 a s rozborom 
rozpočtového hospodárenia za rok 2020 - čerpaním príjmových a výdavkových položiek rozpočtu. 
Prebytok rozpočtu /a zostatok finančných operácií/ bol 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 celkom vo výške 40.177,23 EUR, ktorý navrhuje 
použiť na tvorbu rezervného fondu.  
 
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 40.177,23 EUR navrhuje na obstaranie 
dlhodobého majetku – kapitálové výdavky. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    4, hlasovanie - za:   4, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
 
Uznesenie č. 59/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
1.) Záverečný účet obce Chropov za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2.) Použitie prebytku rozpočtu obce a zostatok finančných operácií 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 celkom vo výške 40.177,23 EUR  
na tvorbu rezervného fondu.  
3.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku – kapitálové výdavky 
v sume 40.177,23 Eur.  
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K BODU 5:  
Informácie o projektových zámeroch 
Starostka obce informovala OZ o projektových zámeroch obce – nakoľko žiadosť o nenávratný fin. 
príspevok na rekonštrukciu Domu smútku bola vrátená, čaká sa na vybavenie žiadosti zaslanej na 
Slovenský pozemkový fond – odpredaj pozemku od SR. Po dokončení odpredaja bude podaná znova 
žiadosť o fin. príspevok. 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    4, hlasovanie - za:   4, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 60/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
Berie na vedomie 
informáciu o projektových zámeroch obce 
 
K BODU 6:  
Rôzne 
 
1. predložená správa nezávislého audítora poslancom OZ – overenie účtovnej závierky obce za rok 2020 
2. starostka oboznámila poslancov, že kontajner za cintorínom je odvezený, nakoľko občania hádzali 
doňho nevhodný odpad 
3. rekonštrukcia strechy na budove bývalej školy a prislúchajúcemu školskému bytu, náklady budú cca 
30.000,00 Eur podľa cenovej ponuky, starostka požiadala poslancov o schválenie čerpania výdavkov na 
rekonštrukciu strechy 
4. Dom smútku – zaslaná zmluva so SPF na podpis 
5.  
- je plánovaný detský športový deň, predbežný termín 14.8.2021, môže byť formou detského pochodu, 
zabezpečí sa skákací hrad od firmy Funzone Radošovce 
- p. Polák Mário – je treba vyriešiť parkovanie jeho podnikateľských vozidiel, treba zaslať písomné 
upozornenie, pribúdajú sťažnosti 
 - nájomná zmluva na prenájom spoločenskej miestnosti v budove obecného úradu, majú záujem 
využívať Mgr. Art. Alexandra Tomašovičová s kolegyňami na záujmové aktivity s deťmi, krúžky 
výtvarné a jazykové, jeden deň v mesiaci umožnia vstup členom Jednoty dôchodcov Chropov – klub 
členov; Starostka navrhuje mesačné nájomné v sume 30.00 Eur, predpoklad od 09/2021. 
- p. Chrenková I. – dopísať kroniku obce, treba doplniť údaje za posledné roky 
- p. Tatarková – 10.7.2021 výročná schôdza Jednoty dôchodcov Chropov o 15.00 hodine v sále KD 
- p. Ravasová – Poľnohospodárske družstvo Radošovce, treba upozorniť, aby s ťažkými traktormi 
nejazdili po obci, ale po poľných cestách, na ceste v obci je vždy slama a blato, ktoré treba upratať; 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    4, hlasovanie - za:   4, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 61/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
- čerpanie výdavkov na rekonštrukciu strechy na budove bývalej školy a prislúchajúcom rodinnom dome 
vo vlastníctve obce v sume cca 30.000,00 Eur.  
Uznesenie č. 62/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje - nájomnú zmluvu na prenájom spoločenskej miestnosti v budove obecného úradu pre 
nájomcu Mgr. Art. Alexandra Tomašovičová od 09/2021, mesačný nájom 30.00 Eur; 
 
Uznesenie č. 63/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
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- správu nezávislého audítora – overenie účtovnej závierky za rok 2020 
- informáciu o zmluve týkajúcej sa domu smútku,  
- informáciu o plánovanom detskom dni dňa 14.8.2021 
- treba upozorniť p. Poláka M. na nevyhovujúce parkovanie jeho podnikateľských vozidiel 
- treba dopísať kroniku obce – doplniť informácie p. Chrenkovej I. 
- informáciu o výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Chropov dňa 10.7.2021 
- treba upozorniť PD Radošovce, aby traktory nejazdili cez obec, ale po poľných cestách mimo obce 
 
K BODU 7:  
Diskusia 
Neboli žiadne diskusné príspevky.  
 
 
 
K BODU 8: 
 
Záver 
Žiadne ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli vznesené, starostka p. Renáta Zdražilová 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 

        Renáta Zdražilová 
     Starostka obce Chropov 

 
 
 
Overovatelia: 
 
 
Iveta Chrenková       
 
 
 
Mária Ravasová 


