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Zápisnica 

z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 10. decembra 2018 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Šuriankach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuriankach otvoril a viedol starosta obce Viliam 

Búcora. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Písaním zápisnice bola poverená: 

Katarína Gašparíková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Tomáš Ďuriška 

Zuzana Slišková 

 

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení 

novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

 

Pani Edita Chovancová, predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Šuriankach informovala, že 

v jednom zriadenom volebnom obvode a v jednom zriadenom volebnom okrsku bolo zvolených 7 poslancov. 

Volieb sa zúčastnilo 393 voličov z celkového počtu 497 zapísaných voličov. Odovzdaných obálok bolo 392. 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do Obecného zastupiteľstva bol 389. Počet platných 

hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce bol 391. 

Zvolenými poslancami boli: JUDr. Milan Kukučka (259 hlasov), Ing. Tomáš Ďuriška (231 hlasov), Marek 

Sulan (222 hlasov), Mgr. Marek Peňaško (210 hlasov), Stanislav Bahelka (197 hlasov), Viliam Búcora (183 

hlasov), Zuzana Slišková (175 hlasov). 
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K nezvoleným kandidátom na poslancov patrili: Zuzana Vanková (172 hlasov), Peter Nemček (162 

hlasov), Ing. Katarína Valová (129 hlasov), Zuzana Gubáňová (127 hlasov). 

Nakoľko sa zvolený poslanec Mgr. Marek Peňaško vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 

v Šuriankach, do samosprávy obce tak postupuje Zuzana Vanková, ako ďalší z kandidátov na poslanca 

Obecného zastupiteľstva, ktorý získal spomedzi nezvolených kandidátov najviac hlasov. 

Za starostu obce Šurianky bol zvolený Mgr. Marek Peňaško (169 hlasov). 

Neúspešnými kandidátmi na starostu obce Šurianky boli: Ing. Jozef Stodola (115 hlasov), Štefan 

Košlab (107 hlasov). 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom. 

 

Mgr. Marek Peňaško prečítal text sľubu starostu a následne ho podpísal, čím zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce. Predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Šuriankach Edita Chovancová mu odovzdala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce Šurianky. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva 

 

Starosta obce prečítal text sľubu poslanca a následne vyzval prítomných novozvolených poslancov, aby 

podpísali sľub, čím zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Šuriankach. 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Šuriankach Edita Chovancová novozvoleným poslancom 

odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva v Šuriankach. 

 

6. Vystúpenie starostu obce 

 

Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval občanom obce za účasť vo voľbách. Zdôraznil 

opodstatnenosť spolupráce Obecného úradu, Obecného zastupiteľstva, organizácií v obci a občanov, 

nakoľko to je najlepší predpoklad pre dosiahnutie kontinuálneho rozvoja obce. Ocenil prácu členov 

zastupiteľstiev v predchádzajúcich volebných obdobiach. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

 

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol uvedený na úradnej tabuli obce, 

webovom sídle obce a na pozvánkach. Poslanci boli o programe oboznámení. Starosta obce dal hlasovať o 

bodoch návrhu programu uvedeného na pozvánke. Body návrhu programu uvedeného na úradnej tabuli 

obce, webovom sídle obce a na pozvánkach boli  jednohlasne schválené. 

V ďalšej časti poslanec JUDr. Milan Kukučka predniesol návrh na doplnenie programu o ďalší nový bod – 

Návrh na schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce Viliama Búcoru podľa ust. § 2 

ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z., ktorý sa zaradí za bod 10. programu a ostatné body sa príslušne prečíslujú. 

Opodstatnenosť návrhu odôvodnil uplatnením osobitého predpisu, ktorým je Zákonník práce. V prípade 

nevyčerpanej dovolenky by sa táto dovolenka mala preplatiť, ale k preplateniu je nutný súhlas Obecného 

zastupiteľstva. Takto navrhnutú zmenu programu poslanci jednohlasne schválili. 

Po doplnení bodu do programu a následnom príslušnom prečíslovaní ostatných bodov programu poslanci 

jednohlasne schválili doplnený program ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva. 
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8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie Návrhovej komisie, ktorej 

predsedom bol navrhnutý poslanec JUDr. Milan Kukučka a za členov boli navrhnutí poslanci Marek Sulan 

a Zuzana Vanková. Predmetná komisia, predseda a jej členovia boli hlasovaním poslancov jednomyseľne 

schválení. 

V ďalšej časti bolo prerokované a navrhnuté vytvorenie dvoch stálych komisií – komisia kultúry a športu 

a komisia hospodárstva, výstavby a životného prostredia. Do komisie kultúry a športu bola navrhnutá 

za predsedníčku poslankyňa Zuzana Vanková a za členov z radov poslancov Zuzana Slišková, Marek Sulan 

a Ing. Tomáš Ďuriška. Za predsedu komisie hospodárstva, výstavby a životného prostredia bol navrhnutý 

poslanec JUDr. Milan Kukučka a za členov z radov poslancov Marek Sulan a Viliam Búcora. 

Náplň práce zriadených komisií je určená podľa prílohy navrhnutého uznesenia. Materiál je prílohou 

zápisnice. 

Starosta obce uložil predsedom stálych komisií predložiť na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

návrhy na voľbu členov komisií z radov ďalších osôb. 

Poslanci svojim jednomyseľným hlasovaním schválili zriadenie predmetných komisií, jej predsedov a členov 

a náplň ich práce. Jednomyseľne tiež schválili, že návrh na voľbu ďalších členov stálych komisií bude 

predmetom najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

 

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

 

Starosta obce informoval, že v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Obecné zastupiteľstvo 

v Šuriankach zriadi komisiu na ochranu verejného záujmu. Náplň práce komisie je daná Ústavným zákonom 

č. 357/2004 Z. z. Za členov komisie budú zvolení reprezentanti všetkých politických subjektov a nezávislých 

kandidátov, ktorých predstavitelia kandidovali vo Voľbách do samosprávy obce 10. novembra 2018. Za 

predsedu tejto komisie bol navrhnutý poslanec JUDr. Milan Kukučka, zástupca nezávislých kandidátov. Za 

členov komisie bol určený poslanec Marek Sulan,  kandidát strany Progresívne Slovensko a ďalej poslanec 

Stanislav Bahelka, reprezentant kandidátov za politickú stranu Smer – SD. 

Poslanci svojim jednomyseľným hlasovaním schválili zriadenie predmetnej komisie, jej predsedu a členov 

a náplň jej práce.  

 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva 

v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

 

Starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu v Šuriankach poslanca JUDr. Milana Kukučku za 

povereného poslanca zvolávajúceho a vedúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za tento návrh prítomní poslanci hlasovali jednomyseľne. 

Zároveň starosta obce informoval prítomných, že poslanca JUDr. Milana Kukučku  poveruje na celé funkčné 

obdobie za svojho zástupcu. 

 

11. Návrh na schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce Viliama Búcoru podľa 

ust. § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 

 

Obsahom predneseného návrhu je schválenie vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku 

odchádzajúceho starostu obce Viliama Búcoru podľa ust. § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v rozsahu 11 dní. 

Za tento návrh hlasovalo 6 poslancov, jeden poslanec sa hlasovania zdržal (Viliam Búcora). 
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12. Diskusia 

 

V tomto bode programu vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková, ktorá mala otázku k náplni práce komisie 

kultúry a športu. Jednou z náplní práce komisie je kontrola stavu športových a telovýchovných zariadení 

v obci. Osoba, ktorá bude takúto funkciu vykonávať by mala byť určená vedením komisie, starosta obce 

navrhol Ing. Tomáša Ďurišku, ktorý sa oblasti športu dlhodobo venuje a je členom predmetnej komisie. 

Ďalšou poslankyňou, ktorá v diskusií vystúpila bola Zuzana Slišková, ktorá navrhla stretnutie členov 

vzniknutých komisií v dostatočnom časovom predstihu pred ďalším zasadnutím Obecného zastupiteľstva, 

aby sa členská základňa stihla sformovať. K prednesu pani poslankyne Sliškovej vystúpil s poznámkou pán 

poslanec Viliam Búcora ako aj pán poslanec JUDr. Milan Kukučka. Zhodne bolo konštatované, že 

novokreované stále komisie už môžu zasadať a pracovať. Prípadných kandidátov na členov z radov 

odborníkov (občanov obce) si môžu prizvať ako hostí ešte pred ich zvolením za riadnych členov. 

Ďalšie otázky položili prísediaci občania. Pani Silvia Kondvárová sa pýtala na možnosť zaviesť na webovej 

stránke rubriku hlásené oznamy. Starosta oboznámil, že webová stránka obce prejde rekonštrukciou a že jej 

súčasťou budú aj hlásené oznamy. Zároveň predniesol zámer oznamy obce sprístupňovať občanom ďalšou 

formou (email, SMS, mobilná aplikácia). Ďalej sa p. Kondvárová pýtala na odstránený kontajner na sklo na 

Domovine. Poslanec Viliam Búcora informoval, že v týždni pred ustanovujúcou schôdzou obecného 

zastupiteľstva bol kontajner vynášaný a počas manipulácie s ním bol poškodený. Ponitrianske združenie, 

ktoré má v zodpovednosti správu a vývoz separovaného odpadu rieši opravu kontajnera. V utorok 11. 

decembra 2018  bude kontajner opäť privezený. 

Pán Juraj Kováč sa pýtal ohľadom prísľubu novozvoleného starostu pred voľbami, že zasadnutia obecného 

zastupiteľstva budú zvukovo zaznamenávané. Starosta obce informoval prítomných, že i prebiehajúca 

schôdza je už zvukovo zaznamenávaná a že zvuková nahrávka bude spolu so zápisnicou a uzneseniami 

OZ zverejnená na webovej stránke obce. Ďalej sa p. Kováč pýtal na možnosť vybudovať v obecnom 

Fitcentre WC a umývadlo, ako jeden zo základných hygienických predpokladov. Starosta obce ubezpečil, že 

po oboznámení sa s budovou obecného úradu a dispozičnom riešení jednotlivých miestností vyhodnotí 

umiestnenie tohto sociálneho zariadenia. Informoval, že podobný projekt, po vyhodnotení finančnej 

náročnosti a po diskusií s odborníkmi v danej veci vyžaduje súlad názorov najmä v radoch poslancov 

Obecného zastupiteľstva.  Pán Kováč tiež predniesol návrh k podpore viacerých športov v obci Šurianky, na 

čo mu starosta obce Šurianky odpovedal, že to nie je len jeho osobnou ambíciou, ale tiež ambíciou ďalších 

poslancov OZ. Už teraz je vo vysokom štádiu rozpracovanosti projekt na realizáciu multifunkčného ihriska. 

Pokiaľ bude z radov obyvateľov snaha organizovať a zúčastňovať sa na športových podujatiach, tak budú 

zo strany obce podporované. 

Pani Edita Chovancová poďakovala bývalým poslancom a pánovi Viliamovi Búcorovi, ako starostovi za 

spoluprácu s Folklórnym súborom Šuriančanka a za podporu, ktorú dostali k 10. výročiu 

Pán Patrik Kondvár sa pýtal na výsledky revízie kotlov, ktorá prebiehala v uplynulých týždňoch. Poslanec 

Viliam Búcora informoval, že revízie prebehli vo všetkých bytoch, okrem jedného a na závery revízie sa ešte 

stále čaká. Na základe posudkov, ktoré budú obecnému úradu zaslané budú stanovené ďalšie postupy. 

Poslanec Marek Sulan navrhol do členskej základne komisie kultúry a športu niektorého z členov Súboru 

Šuriančanka a  informoval prítomných, že má možnosť poskytnúť bez nároku na odplatu  kvalitnejšiu 

zvukovú aparatúru ku kultúrnym podujatiam. 
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13. Záver 

 

Starosta obce udelil slovo predsedovi návrhovej komisie JUDr. Milanovi Kukučkovi, ktorý zreferoval obsah 

priebežne prijatých uznesení ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva následne ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Overovatelia:   Zuzana Slišková   Ing. Tomáš Ďuriška 

 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašparíková 

 

 

 

V Šuriankach dňa 14. decembra 2018 

 

 

         Mgr. Marek Peňaško 

                     starosta obce Šurianky 


