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           O B E C  VEĽKROP, Veľkrop 23, 091 01  Stropkov 

 

 

                                       Z Á P I S N I C A 

 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľkrop, konaného dňa 26.06.2015 o 18,00 hod 

v zasadačke  Obecného úradu 

 

Prítomní: Starosta obce: Marián Prokopič   

                 Poslanci: Michal Jaselský, Helena Janočková, Mária Kasardová, Miroslav Liška 

                                Ľuboš Bzdiľ   

                 Hlavný kontrolór obce: Milan Groško 

Za overovateľov zápisnice určil: Miroslava Lišku a Ľuboša Bzdiľa 

Písaním zápisnice poveril Milana Groška 

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

                  3. Návrh Záverečného účtu obce Veľkrop za rok 2014   

                  4. Diskusia 

                  5. Schválenie návrhu na uznesenie   

                  6. Záver   

 

Rokovanie:  

K bodu č.1. Otvorenie zasadnutia. 

Starosta obce otvoril  zasadnutie OZ. Privítal  poslancov OZ a  kontrolóra obce. Konštatoval, 

že sú prítomní  všetci    piati   poslanci OZ  a zasadnutie je uznášania schopné. Prezenčná 

listina tvorí prílohu k zápisnici. Predložil na schválenie návrh programu zasadnutia. Návrh bol 

schválený bez doplnkov a zmien. 

Hlasovanie: za 5 zdržali sa 0 proti 0 

K bodu  č. 2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo vo všetkých bodoch splnené. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o splnení uznesenia na vedomie.  

K bodu č. 3. Návrh Záverečného účtu obce Veľkrop za rok 2014 

1/ Starosta obce  predložil na prerokovanie Návrh Záverečného účtu obce Veľkrop za rok 

2014. Celkové príjmy obce za rok 2014 boli vo výške 104 843,51 EUR z toho bežné príjmy 

boli vo výške 75 843,51 EUR a kapitálové príjmy boli vo výške 29 000,00 EUR. Celkové 

výdavky za rok 2014 boli vo výške 99 396,22 EUR z toho bežné výdavky boli vo výške 

69 283,62 EUR a kapitálové výdavky boli vo výške 30 112,60 EUR. Celkové hospodárenie 

obce za rok 2014 skončilo prebytkom vo výške 5 447,29 EUR. Návrh Záverečného účtu obce 

obsahuje aj návrh na uznesenie, ktoré po prerokovaní Záverečného účtu poslanci Obecného 

zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu 

Záverečného účtu obce za rok 2014 v ktorom konštatuje, že hospodárenie obce Veľkrop za 

rok 2014 bolo v súlade zo zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Odporučil OZ schváliť prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2014 

s výhradou nakoľko si do doby prerokovania Záverečného účtu obce obec nesplnila povinnosť 

dať si overiť Ročnú účtovnú uzávierku audítorom podľa § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: za 5 proti 0 zdržal sa 0 

K bodu č. 4.  Diskusia. 

1/ Hlavný kontrolór obce predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2015. 

Poslanci OZ zobrali Plán kontrolnej činnosti na vedomie 

K bodu č. 5.  Schválenie návrhu na uznesenie / viď prílohu/.  

Poslanci OZ predložený návrh  uznesenia jednomyseľne schválili.  

Hlasovanie: za 5 – zdržali sa 0 – proti 0 

K bodu č. 6. Záver. 

Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce  poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva  o 20,00 hod. ukončil. 

 

 

         Marián Prokopič  

           starosta obce 

 

 

 

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

       Milan   Groško                                     Miroslav Liška                     Ľuboš  Bzdiľ                                

         zapisovateľ                                           overovateľ                          overovateľ      

    


