
Obecný úrad Gruzovce 

                                                                                                               Gruzovce 17.09.2022. 

Uznesenie 

 prijaté na treťom obecnom zasadnutí  v roku 2022, konaného dňa 17.09.2022.  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. 4,5-2022 

 Určenie podmienok na voľbu hlavného kontrolóra obce 

 Informácia o žiadosti o dotáciu z PSK 

 Dotácia pre p. Čopka na chov včiel 

 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenie 

 Najbližšie plány v obci 

 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 

               p. Mgr. R. Lichvan – poslanec 

                ospravedlnený: p. S. Kopil-poslanec  

 

Uznesenie č. 31/ 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 štyria z piatich poslancov. 

 

Uznesenie č. 32/2022 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a 

overovateľov zápisnice p. J. Micana, p. Mgr. R. Lichvana.  Obecné zastupiteľstvo obce 



Gruzovce schvaľuje návrh starostu. 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 

 

Uznesenie č. 33/2022 -  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. J. Mican , p. Mgr. Lichvan, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič,  

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 

 

Uznesenie č. 34/2022 -  Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce 

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

 

      Uznesenie č. 35/2022    Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce 

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

č.4/2022, č.5/2022 a berie na vedomie tieto správy. 

 

Uznesenie č. 36/2022  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA. o voľbe na ďalšie funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra obce a určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky: 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú 

prihlášku najneskôr do 1.12.2022  na Obecnom úrade v Gruzovciach v uzavretej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať!. 



Úväzok 0,02   / 2 % / 

POŽIADAVKY: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- prihláška na výberové konanie 

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v 

   zastupiteľstve 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

  pozície 

- kópie o vzdelaní, absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov   

- prax vo funkcii minimálne 15 rokov 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 

 

Uznesenie č. 37/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

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

podujatí vo výške 1400€,  berie na vedomie informáciu o celkovom rozpočte v sume 

1864,20€ a konštatuje, že finančné prostriedky boli použité  na určený účel.   

 

Uznesenie č. 38/2022  - Obecné zastupiteľstvo v Gruzovciach bolo oboznámené 

starostom obce o poskytnutí dotácie o požiadavke chovateľa včiel, p. Čopka, poskytnúť 

dotáciu v sume 50€ a schvaľuje poskytnúť dotáciu v sume 50€.   

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 



Uznesenie č. 39/2022  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBAbolo oboznámené o plnení rozpočtu v roku 2022, 

berie na vedomie tieto informácie a schvaľuje 3. rozpočtové opatrenie v roku 2022 

 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 

 

 

Uznesenie č. 40/2022  - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom 

obce Gruzovce Martinom Petíkom, plánovaných akciách v roku 2022 ( Úcta k starším, 

Mikuláš pre deti), berie na vedomie spojenie týchto akcií na mesiac december a schvaľuje 

vyčleniť finančné prostriedky na tieto akcie.  

 

 

 Hlasovanie Počet Mená poslancov 

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

Proti : 0  

Zdržal : 0  

Neprítomní : 1 S. Kopil 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Martin Petík, BBA. 

                                        starosta obce 
 


