
Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 17.06.2022. 

Uznesenie 

 prijaté na druhom obecnom zasadnutí  v roku 2022, konaného dňa 17.06.2022.  o 18.00 

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 

 Správa z finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce Gruzovce  č. 3, 2022 

 Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Gruzovce za rok 2021 

 Schválenie záverečného účtu za rok 2021 

 Individuálna výročná správa obce Gruzovce za rok 2021 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. polrok 2022 

 Informácia o kontrole krajskej prokuratúry na VZN 

 Prijatie VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmien 

 Prijatie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 Prijatie VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo určitom mieste 

 Rozsah výkonu starostu pre volebné obdobie roky 2022-2026 

 Utvorenie volebného obvoda a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí  

 Informácia o žiadosti o dotáciu z PSK 

 Najbližšie plány v obci 

 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie 

 Diskusia 

 Záver 

 

Prítomní: p. M. Petík – starosta obce 

                p. J. Mican – zástupcu starostu 



                p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                p. Ing. M. Petrovčinová – poslankyňa 

                p. L. Marinič-poslanec 

               ospravedlnení: p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                                         p. S. Kopil-poslanec  

 

Uznesenie č. 12/ 2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce  zákona č. 369/1990 Zb. o 

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

prítomní traja z piatich poslancov. 

 

Uznesenie č. 13/2022 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a 

overovateľov zápisnice p. J. Micana, p. L. Mariniča.  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce 

schvaľuje návrh starostu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican ,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 14/2022 -  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 : 3 p. J. Mican , p. Mgr. Lichvan, L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

 



Uznesenie č. 15/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

 

      Uznesenie č. 16/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené so správou hlavnej kontrolórky obce Gruzovce z finančnej kontroly 

č.3/2022 a berie na vedomie tieto správy. 

 

Uznesenie č. 17/2022    Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. polrok 2022  a schvaľuje návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 2. polrok 2022. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican ,Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 18/2022 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

Uznesenie č.19/2022 –  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad a prevod výsledku  rozpočtu vo výške 101,95 € do 

rezervného fondu. 

  

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican ,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

 



Uznesenie č. 20/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach, bolo oboznámené 

s individuálnou výročnou správou obce Gruzovce za rok 2021, berie na vedomie správu 

a schvaľuje Individuálnu výročnou správou obce Gruzovce za rok 2021.      

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican ,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 21/2022  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. prokurátorskej previerke na zhodnotenie stavu VZN 

miest a obci, berie na vedomie správu o prijatých VZN v obci Gruzovce. 

 

Uznesenie č. 22/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené s návrhom 

VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmien, berie na 

vedomie a uznáša sa na VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj 

ich zmien.. 

  

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 23/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

s návrhom VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  berie na vedomie a uznáša sa na VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 24/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

s návrhom VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo určitom mieste 

 berie na vedomie a uznáša sa na VZN o určení činností, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 25/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

s návrhom rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie roky 2022-2026, berie na 

vedomie návrh v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu a určuje rozsah jedna, t.z. plný 

rozsah výkon starostu.  

 

 

 



 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican ,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 26/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

s návrhom utvorenie volebného obvoda a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí , berie na vedomie návrh jeden volebný obvod a 5-tich poslancov vo 

volebnom obvode  a určuje jeden volebný obvod a 5-tich volených poslancov vo 

volebnom obvode pre obec Gruzovce. 

.  

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 27/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

starostom obce o poskytnutí dotácie z PSK na úpravu priestranstva na konanie kultúrnych 

podujatí vo výške 1400€ a schvaľuje použiť túto dotáciu na určený účel.   

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

 



Uznesenie č. 28/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

starostom obce o poskytnutí dotácie z PSK na úpravu priestranstva na konanie kultúrnych 

podujatí vo výške 1400€ a schvaľuje použiť túto dotáciu na určený účel.   

 

Uznesenie č. 29/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. o plánoch na rok 2022:  

- usporiadať v letných mesiacoch deň rodiny 

- rekonštrukcia chodníka pri kostole 

- vyasfaltovanie cesty pri kostole k domom č. 5, č.40, č.42 

- vyasfaltovanie cesty ku domom č. 28, č. 29, č. 35, č. 34 

, berie na vedomie tieto plány a schvaľuje, starostovi obce, použiť finančné prostriedky na 

tieto plány, ak bude dostatok finančných prostriedkov. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

Uznesenie č. 30/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA o plnení rozpočtu v roku 2022, berie na vedomie 

tieto informácie a schvaľuje 2. rozpočtové opatrenie v roku 2022 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. J. Mican , Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. Mgr. R. Lichvan, S. Kopil 

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 



 


