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

 
Číslo:  15/2022                                                                               V Chropove dňa: 21. 03. 2022 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 21. 03. 2022 
o 17.30 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, 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. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Chropov 
5. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Skalica 
6. Výmena svietidiel verejného osvetlenia 
7. Rôzne, žiadosti, informácie 
8. Diskusia 
9. 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 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Chropov 
5. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Skalica 
6. Výmena svietidiel verejného osvetlenia 
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. 78/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania 15. 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. 14/2021 
zo dňa 13.12.2021 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. 79/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Chropove č. 14/2021 zo dňa 13. 12. 2021. 
 
 
K BODU 4:  
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Chropov 
 
Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na 
území obce Chropov. Po prerokovaní VZN č. 1/2022 schválené s účinnosťou od 15.04.2022. VZN tvorí 
prílohu tejto zápisnice.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 80/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Chropov č. 1/2022 o miestnej dani za užívanie verejného 
priestranstva na území obce Chropov.  
 
 
K BODU 5:  
Voľba prísediaceho pre Okresný súd Skalica 
 
Ďalším bodom bolo prerokovanie a voľba prísediaceho na Okresný súd Skalica. Navrhovaný kandidát 
z radov občanov za prísediaceho na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde Skalica je  
p. Peter Čmarada, bytom Chropov č. 72. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného 
súdu a sú volení na obdobie štyroch rokov. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje p. P. Čmaradu 
ako prísediaceho na Okresný súd Skalica. P. Čmaradovi vydá obec Chropov osvedčenie o zvolení.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 81/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje  
voľbu prísediaceho p. Petra Čmaradu na Okresný súd Skalica na pojednávania v trestných veciach.  
 
K BODU 6:  
Výmena svietidiel verejného osvetlenia 
Starostka obce informovala poslancov s plánovanou výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia  
za nové úsporné svietidlá. Cenovú ponuku predložila firma Elason Holíč v celkovej sume za prácu 
a materiál 7311,84 Eur. Firma vykoná aj demontáž starých svietidiel a nové svietidlá sa vymenia všetky 
naraz. Obecné zastupiteľstvo s výmenou svietidiel aj s uvedenou cenou súhlasí a cenu schvaľuje. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
Uznesenie č. 82/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
výmenu svietidiel verejného osvetlenia, demontáž svietidiel firmou Elason Holíč podľa cenovej ponuky 
v sume 7311,84 Eur. Zároveň schvaľuje prípadné navýšenie ceny do maximálnej sumy 8000 Eur  
za všetky uvedené práce a materiál. 
 
K BODU 7:  
Rôzne, žiadosti, informácie 
 
1. starostka obce informovala poslancov o veterných elektrárňach a ponukách na vybudovanie, poslanci 
s veternými elektrárňami nesúhlasia; 
2. informácia o ponuke na plechovú montovanú garáž, 2 ks, ktoré budú použité na garážovanie 
obecného traktora a traktorovej kosačky. Cena za garáže cca 2000 Eur, je treba ešte vyčistiť pozemok vo 
dvore bývalej školy, kde budú garáže umiestnené. 
3. hlina pri potoku v hornej časti obce – je plánovaný odvoz a vyčistenie, použije ju p. Madák, 
Drevovýroba 
4. informácia o novom veliteľovi DHZ Chropov – nový veliteľ je p. Peter Čmarada; 
5. siréna na streche obecného úradu – treba sa opýtať na Okresnom úrade Skalica na prípadnú výmenu 
za elektronickú sirénu. Zatiaľ máme starú mechanickú elektrickú sirénu. 
6. KULTÚRNE AKCIE v roku 2022: 
- stavanie mája – v tomto roku sa bude máj stavať v sobotu 30.04.2022. Občerstvenie zabezpečia členky 
Jednoty dôchodcov Chropov. 
- Deň detí – plánovaný ako začiatok prázdnin, športový deň, termín bude upresnený; 
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- Erteplový deň – po dvojročnej prestávke sa bude konať v októbri, termín sa upresní podľa hudby 
a vystupujúcich;  
7. p. Flamíková Jana – hlavný kontrolór obce ukončila svoju činnosť dohodou ku dňu 23.1.2022. 
8. p. Iveta Chrenková – plánuje s deťmi v Obecnej knižnici akciu Noc s Andersenom, ktorá sa bude 
konať 1. 4. 2022.  
9. p. Roman Zaňát sa informoval, či za rok 2021 majú všetci daňovníci zaplatené dane. Majú všetci 
uhradené, okrem jedného daňovníka, bola zaslaná upomienka na zaplatenie dane. 
10. FK Chropov má začať sezónu dňa 3.4.2022. 
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 83/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
1. berie na vedomie  
všetky informácie z BODU 7. 
2. schvaľuje 
bod 7.2 – zakúpenie 2 ks plechových montovaných garáží v cene cca 2000 Eur. 
   
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 
 
 
 
Roman Zaňát 


