
 

Obecný úrad Gruzovce 

 

                                                                                                               Gruzovce 18.06.2021. 

 

Uznesenie 

 prijaté na druhom obecnom zasadnutí  v roku 2021, konaného dňa 18.06.2021.  o 17. 30 

hodine v Kultúrnom dome Gruzovce 

PROGRAM: 

 

 Otvorenie 

 Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Schválenie programu 

 Predloženie zmlúv, účtov,  faktúr a stav v pokladni ku dňu zasadnutia 

 Záverečný účet Obce Gruzovce za rok 2020 

 Správy hlavnej kontrolórky z finančných kontrol č. 1/2021, č.2/2021, č.3/2021 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. polrok 2021 

 Informácia o dokončovacích prácach na Oddychová zóna pri KD  

 Informácia o vyúčtovaní dotácie z PSK 

 Informácia o oprave fasády na KD 

 Informácia o predpokladanom výbere podielových daní na rok 2021 

 Plány na rok 2021 

 Dotácia pre miestneho včelára p. Čopka 

 Informácia výzvach a o prekladaní žiadostí na tieto výzvy, na rok 2021 

 Informácia z rokovania MAS „Tri doliny“ 

 Plnenie rozpočtu 

 Rozpočtové opatrenie 

 Odmena pre starostu obce za sčítanie obyvateľov 2021 

 Schválenie návrhu dohody o zriadení spoločného obvodu pre materskú školu s obcou 

Brestov 

 Informácia o „Pláne obnovy Slovenska“ 

 Zakúpenie nového krovinorezu 

 Odpis starej výpočtovej techniky a starého prebytočného materiálu 



 Diskusia 

 Záver 

Prítomní: p. M. Petík – starosta obce 

                p. J. Mican – zástupca starostu 

                p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                p. S. Kopil – poslanec 

                p.Ing. M. Petrovčinová – poslankyňa 

               p. L. Marinič-poslasnec 

 

Uznesenie č. 14/ 2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. konštatuje, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomní 

sú všetci poslanci.     

Uznesenie č. 15/2021 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a 

overovateľov zápisnice p. Micana, p. Mgr. Lichvana. Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce 

schvaľuje návrh starostu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 16/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje program rokovania bez zmien a 

doplnkov 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  



 

  Uznesenie č. 17/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

predložil obecnému zastupiteľstvu zmluvy, faktúry, účty a stav v pokladni ku dňu zasadnutia. 

 Uznesenie č. 18/2021    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené s návrhom 

Záverečného účtu Obce Gruzovce za rok 2020 a schvaľuje:  

-Záverečný účet obce Gruzovce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez 

výhrad 

-prevod výsledku hospodárenia vo výške 141,28€ do rezervného fondu 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2020  

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 19/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, 

starostom obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, správach z finančných kontrol 

hlavnej kontrolórky obce Gruzovce  č.1,2,3/2021 a berie na vedomie tieto správy.  

Uznesenie č. 20/2021 -    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, 

starostom obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA,  s návrhom plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. polrok 2021, berie na vedomie plán kontrolnej 

činnosti a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. 

polrok 2021 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  



 

    Uznesenie č. 21/2021 -   Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámene 

o pokračovaní na prácach Oddychová zóna pri KD, berie na vedomie túto informáciu 

a schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na túto Oddychovú zónu ( dokončenie chodníka, 

dokončenie svetiel, oprava studene, dokončenie altánku, ...)     

 

 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 22/2021 -   Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, 

s vyúčtovaním dotácie z PSK „Úprava priestranstva na konanie kultúrnych podujatí“ 

a konštatuje, že bola vykonaná táto úprava.   

 Uznesenie č. 23/2021 –  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA., plánovanej oprave fasády na KD a osadenie žľabov 

na KD, berie na vedomie tento plán a schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na túto 

rekonštrukciu ( výpožička strojov, nákup materiálu, dovoz materiálu a na iné nutné 

výdavky).    

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 24/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. predpokladom výbere podielových  daní na rok 



2021 a berie na vedomie, túto informáciu. 

 

Uznesenie č. 25/2021  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené 

o najbližších plánoch: Oddychová zóna pri OÚ, Rekonštrukcia KD, dovoz makadamu na 

parkovisko ku cintorínu, úprava parku, úprava erbu, dokúpenie vianočnej výzdoby, 

a schvaľuje vyčleniť na tieto plány finančné prostriedky. 

 

 

 

 

Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

 Uznesenie č. 26/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené ,že 

p.Čopko chce požiadať obec Gruzovce o dotáciu ako chovateľ včiel. Obecné zastupiteľstvo 

obce Gruzovce, konštatuje, že ak tento chovateľ požiada o túto dotáciu, schvaľuje dotáciu 

vo výške 50€. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 27/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, že momentálne nie je vypísaná žiadna výzva pre potreby obce Gruzovce. 

 

Uznesenie č. 28/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 



obce, o rokovaní MAS „ Tri doliny“ a možnosti čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu 

interiéru KD ( podlaha KD, chodba KD) a konštatuje, ak vyjde možnosť prihlásenia sa na 

takú výzvu, tak obec sa prihlási na túto výzvu.   

 

Uznesenie č. 29/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o plnení rozpočtu za rok 2021 a berie na vedomie túto informáciu. 

 

Uznesenie č. 30/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o rozpočtovom opatrení  a berie na vedomie rozpočtové opatrenie a schvaľuje 

rozpočtové opatrenie. 

 

 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 31/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o rozpočtovom opatrení, že kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov v roku 2021, bol 

starosta obce Martin Petík a schvaľuje starostovi obce vyplatiť adekvátnu odmenu z dotácie 

poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, 

priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní 

obyvateľov. 

 

   Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 32/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 



obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, s návrhom dohody o zriadení spoločného obvodu 

pre materská školu medzi obcou Brestov a obcou Gruzovce,  berie na vedomie túto dohodu 

a schvaľuje túto dohodu. 

 

   Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 33/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, o „ Pláne obnovy Slovenska“, berie  na vedomie 

túto informáciu a poveruje starostu obce  zapojiť obec do týchto projektov, ak to bude možné: 

vybudovanie chodníka cez obec, vybudovanie cyklotrasy, rekonštrukcia mosta a miestnych 

komunikácií, budovanie Street-workout-ihriska, budovanie prvkov zelenej a modernej 

infraštruktúry ( na KD vybudovanie slnečných kolektorov na ohrev vody a výrobu elektriny, 

regulácia potoka „Gruzovčík“ 

 

Uznesenie č. 34/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, že obec zakúpila nový krovinorez a starý 

krovinorez vyraďuje. 

 

Uznesenie č. 35/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, že na obecnom úrade je stará výpočtová technika 

a prebytočný materiál, ktorý treba vyradiť, OZ konštatuje, že treba vyradiť túto techniku 

a zariadenie a poveruje starostu obce spolu s inventarizačnou komisiou vyradiť tento majetok 

obce. 

 

Uznesenie č. 36/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, že chce v letnom období kolaudovať altánok 

a navrhuje OZ aby na kolaudáciu boli pozvaní len občania, ktorí pomáhali pri stavaní altánku 

aj s rodinami. Ďalej navrhuje pozvať poslancov VÚC a starostov najbližších obcí.  Obecné 



zastupiteľstvo obce Gruzovce schvaľuje tento návrh a schvaľuje vyčleniť finančné 

prostriedky na tento účel.. 

 

   Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 5 p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

 

 

 

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 

 
 


