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

 
Číslo:  9/2020                                                                               V Chropove dňa: 17. 09. 2020 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 17. 09. 2020 
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. Informácie o zámere vykupovania pozemkov 
5. Rôzne, žiadosti, informácie o plánovaných prácach 
6. Diskusia 
7. 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. 
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. Luciu Remešicovú. 
Za overovateľov zápisnice určila p. Ivana Javorského a p. Máriu Ravasovú. 
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K BODU 2:   
Schválenie programu rokovania 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová predložila program rokovania 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Informácie o zámere vykupovania pozemkov 
5. Rôzne, žiadosti, informácie o plánovaných prácach 
6. Diskusia 
7. 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. 39/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania 9. 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. 8/2020 
zo dňa 15.06.2020 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. 40/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Chropove č. 8/2020 zo dňa 15. 06. 2020. 
 
 
K BODU 4:  
Informácie o zámere vykupovania pozemkov 
 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o pokračovaní vykupovania pozemkov do vlastníctva 
obce. Na ihrisku pod budovou zasadačky a kabín sú niektoré už vykúpené od Slovenského 
pozemkového fondu, je treba pripraviť zmluvy na vykúpenie od žijúcich vlastníkov. Pozemok pod 
Domom smútku ešte zatiaľ nie je celkom vo vlastníctve obce, žiadosť o odkúpenie časti je už dlhšiu 
dobu na SPF.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 41/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
informácie o vykupovaní pozemkov. 
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K BODU 5:  
Rôzne, žiadosti, informácie o plánovaných prácach 
Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo s prácami v obci: 
- ihrisko, Futbalový klub – prácu hospodára dočasne robí p. Peter Špaček, p. Tatarka je dlhodobo PN. 
- je plánovaná brigáda na ihrisku – oprava plota, treba zakúpiť pletivo 
- garáž pre DHZ Chropov je skolaudovaná a daná Dobrovoľnému hasičskému zboru do užívania 
- čistenie potoka v obci – osloviť Ing. Čulena, treba obhliadka 
- kosačka – zistiť u firmy Žák v Senici opravy a servis 
- náhradná výsadba od ZSE je rozpracovaná, prebieha rokovanie s dodávateľskou firmou 
- cintorín – treba opätovne upozorniť občanov na odpad za cintorínom, na čo slúži ktorá odpadová 
nádoba atď.  
- všetky kultúrne akcie v obci sú zrušené z dôvodu epidemiologickej situácie v štáte.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 42/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
informácie starostky obce. 
 
K BODU 6:  
 Diskusia 
Neboli žiadne diskusné príspevky.  
 
K BODU 7: 
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  


