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

 
Číslo:  13/2021                                                                               V Chropove dňa: 27. 09. 2021 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 27. 09. 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 
 Roman Zaňát 
       
Neprítomní poslanci: - - 
 
 
Ďalší prítomní: - - 
 
  
Zapisovateľka:              Lucia Remešicová 
 
      
Overovatelia:                                           Ivan Javorský, Roman Zaňát 
 
 
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove: 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Projekt „Stavebné úpravy objektu domu smútku, Chropov“ – zmeny, nová výzva, podanie žiadosti 
5. Program rozvoja obce – predĺženie platnosti 
6. Rôzne, žiadosti, informácie 
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. Ivana Javorského a p. Romana Zaňáta. 
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K BODU 2:   
Schválenie programu rokovania 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová predložila program rokovania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Projekt „Stavebné úpravy objektu domu smútku, Chropov“ – zmeny, nová výzva, podanie žiadosti 
5. Program rozvoja obce – predĺženie platnosti 
6. Rôzne, žiadosti, informácie 
7. Diskusia 
8. 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. 64/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania 13. 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. 12/2021 
zo dňa 24.06.2021 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. 65/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Chropove č. 12/2021 zo dňa 24. 06. 2021. 
 
 
K BODU 4:  
Projekt „Stavebné úpravy objektu domu smútku, Chropov“ – zmeny, nová výzva, podanie 
žiadosti 
 
Obecné zastupiteľstvo Chropov starostka opäť oboznámila s projektom, jeho zmenami a podaním 
žiadosti. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie prípadné dofinancovanie projektu, nakoľko 
rozpočet je vyšší oproti pôvodnému rozpočtu. Zároveň OZ schvaľuje novú žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka.  
Starostka poslancov informovala, že pod stavbou domu smútku je Obec už výlučným vlastníkom 
pozemkov, podarilo sa posledná časť odkúpiť od SPF.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
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Uznesenie č. 66/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
1.) financovanie prípadné dofinancovanie projektu „Stavebné úpravy objektu domu smútku, 
Chropov“. 
2.) žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Stavebné úpravy objektu domu smútku, 
Chropov“ v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka. 
 
Uznesenie č. 67/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
informáciu, že pod stavbou domu smútku je Obec Chropov výlučným vlastníkom pozemkov. 
 
 
K BODU 5:  
Program rozvoja obce  
Starostka obce informovala OZ, že obec má vypracovaný dokument program rozvoja obce Chropov na 
obdobie 2014-2020, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Chropov č. 14/2015.  
Starostka navrhuje predĺženie platnosti tohto dokumentu do decembra 2022.  
Poslanci OZ schvaľujú predĺženie platnosti Programu rozvoja obce Chropov do júna 2022, t. j. do 
30.06.2022.   
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 68/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
predĺženie platnosti dokumentu Program rozvoja obce Chropov do 30.06.2022.  
 
K BODU 6:  
Rôzne, žiadosti, informácie 
 
1. v októbri  ako mesiaci úcty k starším obec pripravuje pre seniorov v obci posedenie, ktoré sa tento rok 
neuskutoční z dôvodu pandémie Covid-19. Ako náhradné riešenie starostka navrhuje pre seniorov 
pripraviť balíčky vitamínov v hodnote cca 5€ a rozdať ich každému seniorovi v obci nad 62 rokov.  
  
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 69/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
čerpanie výdavkov na balíčky pre seniorov v obci v rámci mesiaca úcty k starším.  
 
K BODU 7:  
Diskusia 
1. p. Javorský – navrhuje naplánovať vyčistenie potoka v obci, termín sa upresní 
2. p. Zaňát – na ihrisku je treba dorobiť pletivový plot,  
3. poslanci navrhujú k parku umiestniť značku Zákaz zastavenia, nakoľko pribúda áut, ktoré parkujú 
popri ceste, je to nebezpečné, občania sa sťažujú; 
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Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 70/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie  
diskusné príspevky poslancov OZ. 
 
 
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: 
 
 
Ivan Javorský    
 
 
 
Roman Zaňát 


