
Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 18.03.2022. 

Uznesenie 

 prijaté na prvom obecnom zasadnutí  v roku 2022, konaného dňa 18.03.2022.  o 17.00 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. 1, č.2, 2022 

 Prijatie návrhu zmluvy so SOZA 

 Daňové priznanie starostu obce 

 Informácia o žiadosti o dotáciu z PSK 

 Informácia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov na rok 2022    

 Plány na rok 2022 

 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie 

 Diskusia 

 Záver 

 

Prítomní: p. M. Petík – starosta obce 

                p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                p. S. Kopil – poslanec 

                p. Ing. M. Petrovčinová – poslankyňa 

                p. L. Marinič-poslanec 

Ospravedlnený: Jozef Mican-zástupca starostu 

 

Uznesenie č. 1/ 2022 -  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. 2/2022 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a 



overovateľov zápisnice p. S. Kopila, p. Mgr. Lichvana. Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce 

schvaľuje návrh starostu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

 

Uznesenie č. 3/2022 -  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 : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

 

 

Uznesenie č. 4/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

 

      Uznesenie č. 5/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené so správami hlavnej kontrolórky obce Gruzovce z finančnej 

kontroly č.1/2022, č.2/2022 a berie na vedomie tieto správy. 

 

Uznesenie č. 6/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené s návrhom zmluvy so spoločnosťou SOZA, berie na vedomie 

tento návrh a schvaľuje zmluvu so SOZA o autorských právach. 

 



 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

 

Uznesenie č. 7/2022 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, s daňovým 

priznaním obce starostu Martinom Petíkom,BBA. a berie na vedomie, toto daňové priznanie 

 

Uznesenie č. 8/2022 -    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA,  o podaní žiadosti na PSK- „Dotácia na kultúru- 

úprava vonkajšieho priestranstva KD . ( výsadba stromov, dokončenie altánku, osadenie 

oplatenia, výstavba  

 

Uznesenie č.9/2022 –  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. o možnostiach čerpania finančných prostriedkov 

z fondov na rok 2022 ,  a berie na vedomie, túto informáciu a schvaľuje starostovi obce podať 

žiadosti na zelenú energiu, cyklotrasu cez obec Gruzovce, chodník cez obec Gruzovce, 

rekonštrukcia miestnych komunikácii, rekonštrukcia podlahy v KD, pod podmienkou ak sa 

nájdu finančné prostriedky na tieto projekty. 

  

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

 

 

Uznesenie č. 10/2022  - 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 

- nákup kanalizačných rúr 24m, priemer 500, pri cintoríne ( terén je nestabilný a je ho nutne 

spevniť) 

- pristaviť veľkoplošné kontajnery 2x v roku 

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

tieto plány 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

 

    

Uznesenie č. 11/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

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

2022, bolo oboznámené o plnení rozpočtu v roku 2022, berie na vedomie tieto informácie 

a schvaľuje 1. rozpočtové opatrenie v roku 2022 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. J. Mican 

   

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 
 


