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

 
Číslo:  16/2022                                                                               V Chropove dňa: 20. 06. 2022 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 20. 06. 2022 
o 18.00 hod. v budove Obecného úradu v Chropove, v zasadačke obce Chropov. 
 
 
Starosta obce: Renáta Zdražilová 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva počtom:  5 z 5 
 Iveta Chrenková 
 Ivan Javorský 
 Mária Ravasová 
 Mária Tatarková 
 Roman Zaňát 
       
Neprítomní poslanci: - - 
 
 
Ďalší prítomní: - - 
 
  
Zapisovateľka:              Lucia Remešicová 
 
      
Overovatelia:                                           Ivan Javorský, 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 2021 
5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo volebnom obvode pre nasledujúce volebné obdobie 
podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.  
6. Určenie platu starostu podľa zák. č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a rozsah 
výkonu funkcie starostu (schválenie pracovného úväzku starostu pre nasledujúce volebné obdobie) 
7. Rôzne, žiadosti, informácie 
8. Diskusia 
9. Záver 
 
K BODU 1: 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Chropove otvorila starostka obce Chropov, Renáta Zdražilová, 
o 18.00 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. 
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Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. Luciu Remešicovú. 
Za overovateľov zápisnice určila p. Ivana Javorského a p. Máriu Ravasovú.  
 
 
K BODU 2:   
Schválenie programu rokovania 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová predložila program rokovania 16. 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 2021 
5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo volebnom obvode pre nasledujúce volebné obdobie 
podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.  
6. Určenie platu starostu podľa zák. č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a rozsah 
výkonu funkcie starostu (schválenie pracovného úväzku starostu pre nasledujúce volebné obdobie) 
7. Rôzne, žiadosti, informácie 
8. Diskusia 
9. Záver 
 
Diskusia k tomuto bodu: - 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5,  hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Návrh bol schválený. 
Uznesenie č. 84/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania 16. 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. 15/2022 
zo dňa 21.03.2022 a skonštatovala, že uznesenia boli splnené. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 85/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Chropove č. 15/2021 zo dňa 21. 03. 2022. 
 
 
K BODU 4:  
Záverečný účet obce za rok 2021 
 
Záverečný účet obce za rok 2021, čerpanie príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2021, prebytok 
hospodárenia, tvorba a použitie rezervného fondu 
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 
 

 
Hospodárenie obce  

 
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

  
Bežné  príjmy spolu 140 417,40
z toho : bežné príjmy obce  140 417,40
             bežné príjmy RO 

Bežné výdavky spolu 100 748,05
z toho : bežné výdavky  obce  100 748,05
             bežné výdavky  RO 

Bežný rozpočet 39 669,35
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00

             kapitálové  príjmy RO 

Kapitálové  výdavky spolu 30 316,13
z toho : kapitálové  výdavky  obce  30 316,13

             kapitálové  výdavky  RO 

Kapitálový rozpočet  - 30 316,13
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 353,22
Vylúčenie z prebytku  0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 9 353,22
Príjmové finančné operácie  40 177,23

Výdavkové finančné operácie 3 340,00

Rozdiel finančných operácií 36 837,23
PRÍJMY SPOLU   180 594,63
VÝDAVKY SPOLU 134 404,18
Hospodárenie obce  46 190,45
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 46 190,45

 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo so záverečným účtom obce za rok 2021 a s rozborom 
rozpočtového hospodárenia za rok 2021 - čerpaním príjmových a výdavkových položiek rozpočtu. 
  
Prebytok rozpočtu v sume 9 353,22 EUR 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, navrhujeme použiť na: 
  

- tvorbu rezervného fondu v sume 9 353,22  EUR  
 
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v sume 36 837,23 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu v sume 36 837,23 EUR  
 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 
46 190,45 EUR.  
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Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 40.190,45 EUR navrhuje na obstaranie 
dlhodobého majetku – kapitálové výdavky. 
 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 86/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
1.) Záverečný účet obce Chropov za rok 2021 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 40.190,45 EUR  
na tvorbu rezervného fondu.  
3.) Použitie prostriedkov rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku – kapitálové výdavky 
v sume 40.190,45 Eur.  
 
K BODU 5:  
Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo volebnom obvode pre nasledujúce volebné 
obdobie podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z.  
 
Ďalším bodom bolo prerokovanie a určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo volebnom obvode 
pre nasledujúce volebné obdobie podľa §166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. – volebné obdobie 2022 – 
2026. 
Poslanci obecného zastupiteľstva určili v obci Chropov jeden volebný obvod a počet poslancov vo 
volebnom obvode 5. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 87/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje  
pre volebné obdobie 2022 - 2026 jeden volebný obvod a počet poslancov vo volebnom obvode 5. 
 
K BODU 6:  
Určenie platu starostu podľa zák. č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a rozsah 
výkonu funkcie starostu (schválenie pracovného úväzku starostu pre nasledujúce volebné 
obdobie) 
Ďalším bodom programu bolo schváliť plat starostu a pracovný úväzok starostu pre nasledujúce volebné 
obdobie. Poslanci OZ navrhujú ponechať pracovný úväzok ako v predchádzajúcom období v rozsahu 6 
hod. – t. j. 0,8 úväzku pre volebné obdobie 2022 – 2026. Následne je určený plat starostu, ktorý je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kal. rok 
a násobku podľa § 4 ods. 1 – 1,65-násobok. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 88/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 

1. plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kal. rok a násobku podľa § 4 ods. 1 – 1,65-násobok. 

2. Rozsah výkonu funkcie starostu – denný pracovný úväzok na výkon starostu obce Chropov v 
rozsahu 6 hod.  – t. j. 0,8 úväzku pre volebné obdobie 2022 – 2026. 
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K BODU 7:  
Rôzne, žiadosti, informácie 
 
1.  starostka obce informovala poslancov o plánovanej kultúrnej akcii Deň detí v Chropove dňa 5.7.2022 
s detskými atrakciami. Požiadala poslancov o pomoc pri tejto akcii. V prípade nepriaznivého počasia 
bude určený náhradný termín.  
2. informácia pre poslancov OZ – bola vypracovaná audítorská správa za rok 2021 a predložená na 
preštudovanie.  
3. v letnom období a počas dovolenky, pri kontrole obecného vodovodu a vodojemu budú zastupovať 
starostku poslanci p. Javorský a p. Zaňát. 
4. treba doriešiť financovanie Futbalového klubu – kosenie ihriska, ktoré vykonáva p. Zdražil. Návrh je 
10€ za jedno kosenie ihriska.  
5. Starosta informovala poslancov, že je potrebné zakúpiť náhradné spojky a diely na opravu vodovodu, 
vo firme v Stupave.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 89/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
1. berie na vedomie  
všetky informácie z BODU 7. 
 
K BODU 8: 
Diskusia 
Neboli žiadne diskusné príspevky. 
 
K BODU 9: 
Záver 
Žiadne ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli vznesené, starostka p. Renáta Zdražilová 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Renáta Zdražilová 
     Starostka obce Chropov 

 
Overovatelia: 
 
Ivan Javorský 
 
 
 
Mária Ravasová 


