
 

Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 15.12.2021. 

Uznesenie 

 prijaté na štvrtom obecnom zasadnutí  v roku 2021, konaného dňa 15.12.2021.  o 16. 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 

       Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly za 2. polrok 2021 v obci Gruzovce 

       Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 1. polrok 2022 

 Schválenie zmluvy o vývoze papiera a jedlého oleja s Lilly enviro s.r.o 

 Informácia o dodatkoch zmlúv so spoločnosťou Fúra s.r.o. na rok 2022 

 Informácia o pokračovaní prác internet-optický kábel Fiberplus  

 Ceny energií na rok 2022 

 Správa prokuratúra VZN o volebných plagátoch 

 Mikuláš 2021-preloženie 

 Rekapitulácia úloh za rok 2021 

 Informácia Packeta-zásielkovňa 

 Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2021 

 Plnenie rozpočtu za rok 2021 

 Rozpočtové opatrenie 

       Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Gruzovce k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 a na roky 2022-2024 

       Schválenie rozpočtu na rok 2022 

 Informácia o audite 

 Rôzne 

 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-poslanec 

 

 

Uznesenie č. 55/ 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. 56/2021 - 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. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič, p. J. Mican 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 57/2021 -  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. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič, p. J. Mican 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

 



Uznesenie č. 58/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

     Uznesenie č. 59/2021    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené so správami hlavnej kontrolórky obce Gruzovce z finančnej 

kontroly č.4/2021, č.5/2021 č. 6/2021 a č.7/2021, s ročnou správou za rok 2021  a berie na 

vedomie tieto správy. 

Uznesenie č. 60/2021    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Gruzovce na 1. polrok 2022 a berie na vedomie návrh a schvaľuje Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 1. polrok 2022. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 61/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, s návrhom zmluvy o Vývoze papiera a jedlého oleja 

s firmou Lilly enviro  s.r.o,  berie na vedomie tento návrh zmluvy a schvaľuje túto zmluvu .  

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 62/2021 -    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA,  s návrhom dodatku zmluvy na rok 2022 s firmou 

Fúra s.r.o.  s.r.o,  berie na vedomie tento dodatok zmluvy a schvaľuje tento dodatok zmluvy .  

 



 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 63/2021 –  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. predpokladom začatí prác internet-optický kábel 

Fiberplus na marec 2022 a berie na vedomie, túto informáciu. 

Uznesenie č. 64/2021  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. predpokladom zdražovaní cien elektriny a plynu. 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v roku 2022 bude nutná úspora svietenia verejného 

osvetlenia.  

Uznesenie č. 65/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. o kontrole prokuratúry na VZN o volebných 

plagátoch, konštatuje, že prokuratúra nenašla žiadne nedostatky a berie na vedomie správu.   

Uznesenie č. 66/2021 - -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. o zrušení Mikuláša pre deti v dôsledku COVIDU 19 

a schvaľuje zrušenie tejto akcie.   

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 67/2021-  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o plnení úloh za rok 2021, konštatuje, že boli splnené tieto úlohy: 

- dokončenie altánku pri OÚ 

- úprava priestranstva pri altánku ( úprava terénu, chodníky pri altánku, svetlá do altánku, 

stoly a lavice, oprava studene, osadenie grilu,  



- výsadba drevín pri altánku 

- rekonštrukcia KD ( odvodnenie, oprava fasády, osadenie žľabov) 

-  návoz makadamu na cestu smerom ku družstvu 

- rekonštrukcia rozhlasu   

- zakúpenie krovinorezu 

 

Uznesenie č. 68/2021-  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o možnosti spolupráce Packeta-zásielkovňa, konštatuje, že pre takú malú obec sa 

neoplatí mať zásielkovňu.  

Uznesenie č. 69/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o odmenách poslancom za rok 2021 a berie na vedomie túto informáciu. 

Uznesenie č. 70/2021 Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

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

Uznesenie č. 71/2021- 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. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič, p. J. Mican 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 72/2021- - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené 

s návrhom rozpočtu na rok 2021, berie na vedomie návrh, schvaľuje rozpočet na rok 

2022. 

 - berie na vedomie viacročný rozpočet na rok 2023 a 2024   

- berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na 

roky 2022-2024 

 

 

 



 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

Uznesenie č. 73/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,  starostom 

obce, Martinom Petíkom BBA., o koncoročnom audite. Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach 

konštatuje, v roku 2021 sa audit neuskutoční pre nedostatok finančných prostriedkov 

a neschvaľuje uskutočnenie auditu  

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 0  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

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

 

Uznesenie č. 74/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,  starostom 

obce, Martinom Petíkom BBA., o možnosti sa prihlásenia do projektu Nadácia VSE – 

internetová stránka obce a schvaľuje zapojenie do tohto projektu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 0  

 

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 



 
 


