
 

Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 18.09.2021. 

Uznesenie 

 prijaté na druhom obecnom zasadnutí  v roku 2021, konaného dňa 18.09.2021.  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 

 Vstup obce Gruzovce do občianskeho združenia „Diaľnica na ZEMPLÍN“  

 Prijatie návrhu VZN o predprimárnom vzdelávaní v materskej škole na území obce 

Gruzovce 

 Informácia o vyúčtovaní dotácie z PSK 

 Informácia o oprave fasády na KD 

 Informácia o predpokladanom výbere podielových daní na rok 2021 

 Rekapitulácia plnenia úloh za rok 2021 

 Plány do konca roka 

 Informácia o čerpaní financií z dotácií 

 Plnenie rozpočtu 

 Rozpočtové opatrenie 

 Informácia o „Pláne obnovy Slovenska“ 

 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-poslasnec 

Ospravedlnený: p. J. Mican – zástupca starostu 

 



 

Uznesenie č. 37/ 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 štyria poslanci.     

Uznesenie č. 38/2021 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a 

overovateľov zápisnice p. 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. Mican 

 

Uznesenie č. 39/2021 -  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 : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

Uznesenie č. 40/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

  

Uznesenie č. 41/2021    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce berie na vedomie  

a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia Diaľnica 

na Zemplín 

b) stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 

a schvaľuje  vstup Obce Gruzovce do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 



 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

 

Uznesenie č. 42/2021    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené s návrhom 

VZN o predprimárnom vzdelávaní v materskej škole na území obce Gruzovce, berie na 

vedomie  a schvaľuje VZN o predprimárnom vzdelávaní v materskej škole na území obce 

Gruzovce 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

Uznesenie č. 43/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: 

„Úprava priestranstva na konanie kultúrnych podujatí“ – Obec Gruzovce a  berie na vedomie 

túto správu.  

 

Uznesenie č. 44/2021 -    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA,  o dokončení oprave fasády na KD a osadenie 

žľabov na KD ( výpožička strojov, nákup materiálu, dovoz materiálu a na iné nutné 

výdavky).   a berie na vedomie vyčlenenie finančných zdrojov na túto rekonštrukciu    

 

Uznesenie č. 45/2021 –  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. 46/2021  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené 

s rekapituláciou splnených úloh za rok 2021 ( oprava KD, odvodnenie KD, terénne úpravy na 

konanie kultúrnych podujatí pri OÚ, výstavba altánku, osadenie chodníkov ku altánku, 

osadenie grilu pri altánku, osadenie stolov a stoličiek do altánku, výsadba stromov pri altánku, 

oprava studne pri KD, zavedenie elektriny a osadenie svetiel do altánku, úprava terénu pred 

KD, návoz makadamu na cestu k bývalému družstvu a berie na vedomie rekapituláciu 

použitia finančných prostriedkov na tieto účely.    

 

Uznesenie č. 47/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené , starostom 

obce Martinom Petíkom, BBA. o plánoch obce do konca roka( Mikuláš pre deti, zakúpenie 

vonkajších svetiel na KD a schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na tieto účely. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

Uznesenie č. 48/2021 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

obce, že momentálne je vypísaná výzva z Ministerstva kultúry 7.7: Podpora udržateľnosti a 

odolnosti kultúrnych inštitúcii. Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach konštatuje, ak obec  

bude môcť  vyčleniť finančné prostriedky na projekt, tak sa prihlásiť na túto výzvu- 

Rekonštrukcia strechy na KD.  

 

Uznesenie č. 49/2021-  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené, starostom 

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

 

Uznesenie č. 50/2021- 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 : 4 p. Mgr. Lichvan, p. Kopil,  Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič 

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

 

Uznesenie č. 51/2021- 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. 52/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,  so stavom 

miestnych komunikácií, konštatuje, že miestne komunikácie sú v dezolátnom stave( cesta pri 

kostole, chodník pred kostolom, cesta ku družstvu, cesta k rodinným domom č. 27, č. 28). 

Berie na vedomie 

a) že v budúcnosti treba tieto komunikácie zrekonštruovať 

b) že parcely pod týmito komunikáciami sú vo vlastníctve obce, okrem komunikácie smerom 

ku bývalému družstvu, parcela registra E, č.510/1, LV č.346, ktorá je pod správou Slovenskej 

republiky, Lesy SR, š.p. 

c) že parcelu registra E, č.510/1, LV č.346, ktorá je pod správou Slovenskej republiky, Lesy 

SR, š.p, treba rokovať s Lesmi š.p. SR o dlhodobom prenájme tejto parcely po správu obce 

a schvaľuje ,žiadať obec parcelu registra E, č.510/1, LV č.346, do dlhodobého prenájmu pod 

správu obce. 

 

 

 

 



 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 p. Mican 

 

 

 

Uznesenie č. 53/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, 

s Individuálnou výročnou správou  Obce Gruzovce za rok 2020 a berie na vedomie túto 

správu.  

 

 

 

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


