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

 
Číslo:  1/2022                                                                         V Chropove dňa: 28. 11. 2022 
 

Z Á P I S N I C A 
 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove, konaného dňa 28. 11. 2022   
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Chropov. 
 
Starosta obce: Ján Bartal, Renáta Zdražilová 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva počtom:  5 z 5 
 Iveta Chrenková 
 Ivan Javorský 
 Mária Lovecká 
 Mária Ravasová  
 Roman Zaňát 
  
       
Neprítomní poslanci: - 
  
Ďalší prítomní: Mária Tatarková 
  
Zapisovateľka:              Lucia Remešicová 
      
Overovatelia:                                           Iveta Chrenková, Roman Zaňát 
 
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove: 
1. Úvodné náležitosti: 

a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
/oznámi predseda miestnej volebnej komisie/ 

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom 

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f. Vystúpenie starostu 

 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 
4. Menovanie zástupcu starostu obce. 
5. Určenie platu starostu obce 
6. Diskusia 
7. Záver 
 
K BODU 1: 
Úvodné náležitosti 
 
a) Otvorenie zasadnutia 
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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.  
 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. Luciu Remešicovú a za overovateľov zápisnice 
určila p. Ivetu Chrenkovú a p. Romana Zaňáta. 
 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva – Správu o výsledku voľby 
starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Chropov, ktoré sa konali 29. októbra 2022 predniesla 
p. Lucia Remešicová, z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti p. Jany Markovičovej, predsedu miestnej 
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce. Za starostu obce Chropov bola zvolená 
Renáta Zdražilová /122 hlasov/. Za poslancov obce Chropov boli zvolení: Ing. Ivan Javorský /111 
hlasov/, Iveta Chrenková /106 hlasov/, Roman Zaňát /102 hlasov/, Iveta Lovecká /96 hlasov/, Mária 
Ravasová /90 hlasov/.  
Následne im boli odovzdané osvedčenia o zvolení.  
 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadnutia 
novozvoleným starostom 
p. Renáta Zdražilová zložila sľub starostu obce Chropov a text sľubu vlastnoručne podpísala a ujala sa 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia.  
 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
Starostka vyzvala novozvolených poslancov k zloženiu sľubu. Poslanci obecného zastupiteľstva 
Chropov zložili sľub a vlastnoručne text sľubu podpísali.  
 
Starostka obce p. Renáta Zdražilová skonštatovala, že sľub zložilo päť poslancov, čo je nadpolovičná 
väčšina a Obecné zastupiteľstvo obce Chropov je uznášaniaschopné.  
 
f) Vystúpenie starostu 
Novozvolená starostka p. Renáta Zdražilová vystúpila so svojím krátkym vyhlásením. Poďakovala 
končiacej poslankyni p. Márii Tatarkovej za dlhoročnú spoluprácu pre obec v uplynulom volebnom 
období.  
  
K BODU 2:   
Schválenie programu rokovania 
 
Starostka obce Renáta Zdražilová predložila program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva:  
1. Úvodné náležitosti: 

a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
/oznámi predseda miestnej volebnej komisie/ 

d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a prevzatie insígnií a vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia novozvoleným starostom 

e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f. Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 
4. Menovanie zástupcu starostu obce. 
5. Určenie platu starostu obce 
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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. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
schvaľuje 
program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chropove bez zmeny tak ako 
bol predložený.  
 
Uznesenie č. 2/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvolenej starostky obce p. Renáty Zdražilovej 

 
B. konštatuje, že 
1. novozvolená starostka obce Chropov Renáta Zdražilová zložila zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Chropov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva Chropov: Iveta Chrenková, Ivan Javorský, Iveta Lovecká, Mária Ravasová, 
Roman Zaňát. 
 
K BODU 3: 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
Návrh predložila starostka obce Renáta Zdražilová a navrhla poslanca Ing. Ivana Javorského.  
 
Hlasovanie k tomuto bodu: 
Počet prítomných:    5, hlasovanie - za:   5, proti:    0,  zdržal sa:   0, nehlasovali:     0 
 
Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
poveruje 
poslanca Ing. Ivana Javorského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
K BODU 4:  
Menovanie zástupcu starostu obce 
 
Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné 
obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť 
len poslanec. 
Starostka obce Renáta Zdražilová menovala za zástupcu starostu obce p. Romana Zaňáta. 
 
Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
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konštatuje, že 
za zástupcu starostu obce Chropov bol menovaný poslanec Roman Zaňát.  
 
 
K BODU 5:  
Určenie platu starostu obce  
 
Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce v rozsahu 6 hod. pracovného 
úväzku /tzv. základný mesačný plat/ určenom doterajším obecným zastupiteľstvom.  
Od 1.12.2018 sa zmenil koeficient výpočtu základného platu na 1,65 násobok, ktorý je zákonom 
stanovený do 500 obyvateľov. Priemerná mzda v roku 2021 bola 1211,- Eur.  
Vypočítaný mesačný plat starostu je 1.599,- Eur. 
Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 
 
Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Renáty Zdražilovej vo výške 
1.599,- Eur. 
 
K BODU 6: 
Diskusia 
1. p. Mária Tatarková poďakovala starostke a všetkým poslancom za dobrú spoluprácu 
v predchádzajúcom volebnom období a popriala všetko dobré do ďalšej práce novozvolenému 
obecnému zastupiteľstvu. 
 
Uznesenie č. 6/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Chropove 
berie na vedomie 
diskusný príspevok bývalej poslankyne obecného zastupiteľstva.  
 
K BODU 7: 
Záver 
Nakoľko žiadne ďalšie pripomienky zo strany poslancov ani prítomných občanov neboli, starostka obce 
Renáta Zdražilová ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila. 
 
 
    
Starostka obce: Renáta Zdražilová   ...................................................... 
 
 
 
Zapísala: Lucia Remešicová    ....................................................... 
 
 
Overovatelia:      Iveta Chrenková   ....................................................... 
 
 
                            Roman Zaňát   ....................................................... 
 


