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1. Základná charakteristika obce Šurianky 
 

Prvá písomná zmienka o obci Šurianky pochádza z roku 1265. Obec vznikla zlúčením 2 obcí 
Šurianky a Perkovce v roku 1909. Leží na západnom Slovensku, v severozápadnej časti 
Nitrianskeho kraja, uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny - 15,5km od mesta Nitra. Od 
hlavného mesta Bratislavy je obec vzdialená cca 90 km. Obec  leží severne v tesnom 
susedstve obce Čakajovce, na východných svahoch nitrianskej pahorkatiny a rozkladá sa po 
obidvoch stranách potoka Perky. Perkovce sú dodnes jej časťou. Ako samospráva začala obec 
fungovať v roku 1990 po prvých slobodných voľbách. 
 

Identifikačné údaje 
 

Názov obce:   Šurianky 
Adresa pre poštový styk: 951 26 Šurianky 54 
IČO:   00308498 
DIČ:   2021102908 
Právna forma:              právnická osoba 
Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 
 

Geografické údaje: 
 

Celková rozloha obce:       980 ha 
Nadmorská výška:     najnižší bod      144 m 
 najvyšší bod         230 m  
 stred obce      150 m 
 

Demografické údaje 
 

Počet obyvateľov k 31.12.2017    605 
 
Počet obyvateľov  podľa posledného sčítania z roku 2011   598                                                                                                                                                                    
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Služby v obci poskytujú 
 

Slovenská pošta a.s. 
General Medicine - MUDr. Grafenau 
Potraviny COOP Jednota 
Pohostinstvo Vacula 
Stolárstvo Valo 
HYD Šurianky – Jozef Klučár – liahne moriek 
Autoservis Jozef Kuchar 

 
Poľnohospodárska výroba 
 

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady 

 
História obce 
 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1265. Neskôr patrila k nitrianskemu hradu a od 
roku 1296 k  miestnemu zemanovi Martinovi Bugárovmu synovi. V 13 – 15 storočí bola 
znovu majetkom nitrianskeho biskupstva a miestnych zemanov ako Ctiborovcom, 
Jesenskovcom a Emódyovcom.  
Územie obce svojou geografickou a prírodnou polohou bolo od dávnych dôb príťažlivé na 
prechodné alebo trvalé osídlenie loveckých skupín roľníckych kmeňov a národov ktoré 
prechádzali dolinami perkovského potoka. Obyvatelia boli prevažne roľníci.  
Už v stredoveku boli Šurianky aj sídlom fary. V roku 1600 obec vypálili Turci. 
Najvýznamnejšou zmenou v živote pospolitého ľudu bola urbárska reforma Márie Terézie. V 
Šuriankach boli v roku 1796 štyria sedliaci 12 želiarov a 1 rodina podželiarska. Pre obec bola 
najhoršia epidémia cholery ktorá vypukla na konci leta 1831. V roku 1851 mali Šurianky 320 
obyvateľov. 
Občanom prisťahovaným z Nemecka židovského vierovyznania dovolili zemepáni a richtári 
zriadiť židovský cintorín severozápadne od obce. Prvá sv. vojna vzala život 13 občanom obce 
Šurianky. V roku 1909 sa Šurianky zlúčili s Perkovcami. 

 
Symboly obce 
 

Erb, vlajka, pečať 

 
Pamiatky 
 

Prvá písomná podložená zmienka o kostole v Šuriankach je rok 1297. Je predpoklad že bol 
postavený v románskom slohu a bol to kostol sv. Mikuláša. Pri tureckých nájazdoch bol 
kostol pravdepodobne sčasti zničený. Na starých základoch postavili zemepáni a obyvatelia 
obce v roku 1637 nový kostol čo nám pripomína letopočet nad hlavným vchodom. Zo starého 
kostola sa zachoval obraz sv. Mikuláša a tiež plastika Krista na kríži. Nový kostol bol 
zasvätený Kataríne Alexandrijskej . 
Súčasnosť chrámu kostola zachytáva charakteristiku barokového slohu. Je jednoloďový 
neskôr boli pristavené dve bočné časti. V roku 1987 bol značne poškodený požiarom, po 
rozsiahlej oprave bol v roku 1990 opäť vysvätený.  
V obci sa nachádza Morový stĺp z roku 1773, ktorý bol v roku 2002 zrekonštruovaný. 
Pamiatkou miestneho významu bola v roku 2000 rekonštruovaná kaplnka z roku 1889 a  
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zvonička v roku 2001 z roku 1932.  Pri farskom dome sa nachádza tiež socha sv. Jána 
Nepomuckého zrekonštruovaná v roku 2008. 
 

Výchova a vzdelávanie 
 

a) Počet a typy škôl  
Materská škola 
b) Mená riaditeľov škôl 
riaditeľka  MŠ – Alena Látečková 
c) Počet učiteľov a žiakov 
MŠ – 2 učiteľky 21 detí 
d) Stručná história školy 
V roku 1941 bola v obci postavená a vysvätená a slávnostne otvorená základná škola. 
V roku 1945 na základe nariadenia SNR bola zmenená na školu štátnu. Od roku 1947 bolo v 
Šuriankach vyučovanie len v ročníku 1-5 a od 6.ročníka deti navštevovali základnú školu vo 
vedľajšej obci vo Výčapkách. Od septembra 1953 pôsobili na škole ako učitelia Mikuláš 
Krnáč a Matilda Krnáčová. Od 1.9.1985 bola základná škola v Šuriankach zrušená pre malý 
počet detí a žiaci boli integrovaní do ZŠ Horné Obdokovce vzdialených 9 km od obce. V roku 
1998 bola zriadená v obci opäť málotriedna základná škola ročník 1-4  ktorá bola v prevádzke 
do 31.08.2016. Od 1.09.2016 bola ZŠ 1.-4.ročník pre nedostatočný počet žiakov zrušená - 
vyradená zo siete základných škôl. Od roku 1998 žiaci druhý stupeň a od septembra 2006 aj 
prvý stupeň žiaci absolvujú v základnej škole v Nových Sadoch. 
Materská škola vznikla 15.5.1955 v priestoroch kaštiela grófa Emódyho (terajší obecný úrad) 
kde ako riaditeľka pôsobila Gabriela Mikulcová. 
V roku 1988 bola budova MŠ poškodená požiarom a bola presťahovaná do bývalej základnej 
školy kde je umiestnená až dodnes. 

 
Kultúra 
 

a) Názov a typy organizácií v obci a ich  predstavitelia 
TJ Šurianky – Peter Záhorský  
SSČK Šurianky - Katarína Kováčová  
Poľovné združenie Topolina – Ing. Marek Hegeduš 
MOS Šurianky – Mgr. Katarína Búcorová  
Súbor Šuriančanka – Eva Kondelová 
 

a) Ľudové zvyky, tradície obce 
Na fašiangy sa koná fašiangové posedenie s pochovávaním basy v kultúrnom dome. 
Každý rok slobodní mládenci stavajú máj v strede obce ktoré vyzdobia dievčence farebnými 
stužkami. Deti z MŠ tradične pripravujú každoročne kultúrny program ku dňu matiek. Svoj 
deň majú i deti – Deň detí, otcovia – Deň otcov s bohatým kultúrnym a spoločenským 
programom v rámci dňa rodiny. 
V auguste sa konajú v miestnom parku letné slávnosti kde pozývame účinkovať rôzne súbory 
a umelcov ako i dychové kapely a spevácke súbory. 
Na jeseň sa každoročne koná posedenie s dôchodcami tiež tradičné hodové katarínske zábavy. 
V decembri prichádza medzi deti Mikuláš a Vianočné zvyky si oživujeme a pripomíname na 
vianočnom posedení v kultúrnom dome a v miestnom kostole. 
Partneri, ktorý sa podieľajú na financovaní a príprave podujatí: 
Spoločenské organizácie, miestni podnikatelia a živnostníci , pohostinstvo Vacula, ZMOS 
región Nitra, Mikroregión Radošinka, Nitriansky samosprávny kraj 
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Zdravotníctvo 
 

V obci sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom 1x týždenne - každú stredu, ordinuje 
MUDr. Eva Grafenau.  

 
  
Sociálne zabezpečenie 
 

V roku 1993 obec vybudovala vodný zdroj a obecný vodovod. V roku 1996 vykonala 
plynofikáciu obce a v roku 1998 začala budovať ČOV a kanalizáciu, ktorá je  dokončená. V 
roku 2004 obec vybudovala 15 bytovú jednotku ktorú odovzdala do užívania v lete roku 
2005. O 2 roky neskôr sa začala výstavba ďalšej, 10 bytovej jednotky pre potreby občanov, 
ktorá bola odovzdaná do užívania v lete roku 2008. V roku 2005 bol zrekonštruovaný aj 
miestny park, chodníky a cesty. V roku 2006 bola zriadená digitálna telefónna ústredňa a 
káblové rozvody v obci. V roku 2009 bola zrekonštruovaná nevyužívaná budova na hlavnej 
ceste, ktorá slúži pre potreby klubu dôchodcov a súboru Šuriančanka. V roku 2010 bola 
ukončená výstavba chodníkov a dažďovej kanalizácie a v roku 2011 sme dodali súčasnú 
podobu budove obecného úradu kompletnou rekonštrukciou. V roku 2012 bola ukončená 
prístavba kuchyne KD a zrekonštruovaný dom smútku na cintoríne. Dofinancovala sa ČOV 
a kanalizácia v obci. 
V roku 2013 sa zrekonštruovali sociálne zariadenia WC v ZŠ a projektom verejnej zelene sa 
vybudovali verejné priestranstva v okolí obecného úradu, v parku, v okolí ZŠ, obecných 
bytoviek a detského ihriska v Šuriankach aj v časti obce Perkovce. Koncom roku 2013 sa 
osadila nová autobusová čakáreň na verejnom priestranstve pred ZŠ. V roku 2014 sa ukončil 
projekt na výstavbu chodníkov na „Domovine“ a chodník s osvetlením pri ceste k MŠ. Tiež sa 
vymenili okná na KD a zrekonštruovala sa strecha v MŠ. Opravila sa fasáda na MŠ a sklade 
hračiek a opravy chodníka okolo MŠ.V roku 2015 sa zrekonštruoval prístrešok v dome 
smútku a opravila sa strecha v dome smútku na cintoríne. Vybudoval sa chodník na 
„novosadskej ceste“ a kamerový systém 1.etapa v obci. Zrekonštruovala sa a opravila sa 
fasáda požiarnej zbrojnice. Vyhotovil sa projekt územného plánu obce a zrekonštruovali 
kabíny na ihrisku TJ. V roku 2017 sa opravili a zrekonštruovali chodníky na Záhumní a na 
miestnych komunikáciách v uličke. Na jeseň v roku 2017 sa začalo s výstavbou časti obce 
Perkovce. Plánuje sa tiež oprava a rekonštrukcia vypadávajúceho verejného osvetlenia. 
Tiež sa plánuje rozšírenie obecného vodovodu a chodníka v časti obce Perkovce. 
 

   
Základné orgány obce 
 

1. Obecné zastupiteľstvo 
2. Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Šurianky je zastupiteľský zbor zložený zo 7 poslancov zvolených 
v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 15.novembra 2014 na obdobie 4 roky. Obecné 
zastupiteľstvo v Šuriankach rozhoduje na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 
obce.  
 

Poslanci obecného zastupiteľstva: 
1.  JUDr.Milan Kukučka    
2.  Mgr. Katarína Búcorová    
3.  Alena Ábelová    
4.  Peter Ďuriška      
5.  Zuzana Vanková     
6.  Dagmar Miklová     
7.  Adriana Kolmoková     

 

Za starostu obce bol zvolený: Viliam Búcora 
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Obecný úrad 
 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a  
administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 

 
 
 
Zamestnanci obecného úradu 
 

Viera Plaštiaková – účtovník 
Katarína Gašparíková – administratívny pracovník 
Eva Stodolová – kontrolór obce  
Mgr. Lucia Halmešová – vedúca obecnej knižnice  
JUDr. Milan Kukučka – zástupca starostu obce 
Zuzana Mikulová – starostlivosť o verejnú zeleň 
Peter Rízek – starostlivosť o ČOV 

 
Schválené komisie v obci Šurianky 
Komisia pre kultúru a šport 
Predsedníčka komisie – Mgr. Katarína Búcorová 
Podpredsedníčka komisie – Edita Kmeťková 
Členovia – Alena Ábelová, Zuzana Vanková, Dagmar Miklová, Adriana Kolmoková,         
Ing. Marian Krčmár, Silvia Kondvárová, Marek Peňaško, Zuzana Slišková 

 
 

 
Financovanie obce : 
Obec Šurianky financuje svoje potreby predovšetkým z podielových daní MFSR a z vlastných 
príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov . Rozpočet  obce na r. 2017 schválilo 
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  dňa 07.12.2016  uznesením č. 14/2016  
 
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
Účtovná závierka za rok 2017   v elektronickej forme v zákonom  stanovenom termíne do 
31.3.2018  vložená do registra účtovných závierok, daňové priznanie DPPO odovzdané na 
daňovom úrade v Nitre. 
Poznámky boli predložené cestou Rissamu do zákonom stanoveného termínu dňa 23.03.2018. 
Kompletná účtovná závierka je zo zákona vložená do registra účtovných závierok.(RÚZ) – 
cestou Rissam-u dňa 23.03.2018 
Záverečný účet  za rok 2017 prerokovaný a schválený OZ   -  uznesenie č...- /2018 
Audit za rok 2017 – je v spracovaní, audítorská  správa bude vložená do zákonom  
stanoveného  termínu (do konca rozpočtového roka) do registra účtovných závierok ( RÚZ)  
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré  
by  bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.                                                                         

 
 
 

 
                                                                                       Viliam Búcora 
                                                                                         Starosta obce 
 
Dátum vypracovania: - 
Plaštiaková Viera 


