
 

Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 14.12.2022. 

Uznesenie 

 prijaté na štvrtom obecnom zasadnutí  v roku 2022, konaného dňa 14.12.2022.  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. 6,7, 2022 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 1. polrok 2023 

 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Gruzovce k návrhu rozpočtu na rok 2023-2025, 

schválenie rozpočtu na rok 2023 

 Voľba hlavného kontrolóra obce Gruzovce 

 Prijatie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

            a drobné stavebné odpady 

 Prijatie návrhu zmluvy s DEUS 

 Príspevok na záujmové krúžky 

 Fašiangová zábava  

 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie 

 Diskusia 

 Záver 

 

Prítomní: p. M. Petík – starosta obce 

                p. J. Mican – zástupca starostu 

                 p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                p. P. Brinkoš- poslanec 

                 

Ospravedlnení: p. L. Marinič 

                         p. M. Terek 

 



 

Uznesenie č. 53/ 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 traja poslanci.     

Uznesenie č54/2022 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. P. Brinkoša a overovateľov 

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

návrh starostu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

Uznesenie č. 55/2022 -  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. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

Uznesenie č. 56/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

 

     Uznesenie č. 57/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené so správami hlavnej kontrolórky obce Gruzovce z finančnej 

kontroly č.6/2022, č.7/2022 , s ročnou správou za rok 2022  a berie na vedomie tieto správy. 

 



Uznesenie č. 58/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

Gruzovce bolo oboznámené s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Gruzovce na 1. polrok 2023 a berie na vedomie návrh a schvaľuje Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gruzovce na 1. polrok 2023. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

Uznesenie č. 59/2022- - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené 

s návrhom rozpočtu na rok 2022, berie na vedomie návrh, schvaľuje rozpočet na rok 

2023. 

 - berie na vedomie viacročný rozpočet na rok 2024 a 2025   

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

roky 2023-2025 

      - schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2023-2025 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

 

znesenie č. 60/2022- Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené starostom obce 

o výberovom konaní na funkciu hlavného kontrolóra obce a konštatuje, že do výberového 

konania sa prihlásila p. Jakubová a schvaľuje p. Jakubovu za hlavného kontrolóra obce.   

 

 



 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

 Uznesenie č. 61/2022 -   Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené s návrhom 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ako aj ich zmien, berie na vedomie a uznáša sa na VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj ich zmien. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

 Uznesenie č. 62/2022-  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené s návrhom 

zmluvy o prevode výpočtovej techniky medzi DEUS a obcou Gruzovce, berie na vedomie 

tento návrh zmluvy a schvaľuje zmluvu o prevode výpočtovej techniky medzi DEUS a obcou 

Gruzovce.  

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

              

 



Uznesenie č. 63/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,  starostom 

obce, Martinom Petíkom BBA., o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí v roku 2023, berie na vedomie túto žiadosť, konštatuje, že obec 

Gruzovce prispeje podľa možnosti na záujmové vzdelávanie a schvaľuje poskytnúť finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie v roku 2023, podľa finančného stavu obce, zaväzuje 

určiť starostu obce výšku príspevku.      

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

Uznesenie č. 64/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o príprave fašiangovej zábavy na rok 2023 a konštatuje, že pre malý záujem sa 

fašiangová zábava neuskutoční v roku 2023.  

 

Uznesenie č. 65/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, o plnení rozpočtu a o rozpočtovom opatrení  a berie na vedomie rozpočtové plnenie a 

opatrenie a schvaľuje rozpočtové opatrenie. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 66/2022- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,  starostom 

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

sa audit neuskutoční pre nedostatok finančných prostriedkov a neschvaľuje uskutočnenie 

auditu  pre nedostatok finančných prostriedkov. 

 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

Za : 0  

Proti : 3 p. Mgr. Lichvan, p. J. Mican, p. Brinkoš 

Zdržal : 0  

Neprítomní : 2 p. L. Marinič, p. M. Terek 

 

 

  

                                                                                                    Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 
 


