
 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 25. júna 2019 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Šuriankach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy MŠ 

6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzke 

multifunkčného ihriska Šurianky 

7. Prerokovanie návrhu vypracovania vnútornej smernice o prevádzke budov, priestorov 

a areálov v správe obce na účely kultúrnych a spoločenských podujatí a súkromných 

akcií 

8. Prerokovanie návrhu vypracovania VZN o voľnom pohybe psov 

9. Informácie starostu obce 

10. Interpelácia poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Šurianky Mgr. Marek 

Peňaško, ktorý v úvode zasadnutia privítal prítomných a konštatoval, že vzhľadom na 

prítomnosť šiestich poslancov je Obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Nikto 

z prítomných poslancov nevzniesol námietku k navrhovanému programu a body 

programu boli jednohlasne schválené. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Písaním zápisnice bola poverená: 

Katarína Gašparíková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Zuzana Slišková 

Tomáš Ďuriška 

 

Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Viliam Búcora 

 



 
 

3. Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal 

starosta obce a konštatoval, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo sa plnia. 

 

4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

 

V tomto bode boli poslanci oboznámení so záverečným účtom obce za rok 2018. Záverečný 

účet bol zverejnený v zákonnej lehote na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. 

K tomuto bodu doplnila hlavná kontrolórka obce p. Eva Stodolová Stanovisko, ktoré rozdala 

poslancom a následne ho prečítala. Pani poslankyňa Slišková sa pýtala na pohľadávku za 

vodu voči obci Hruboňovo, ktorá však už bola vyplatená, nakoľko Záverečný účet bol 

zostavovaný k dátumu 31. 12. 2018 a pohľadávka za rok 2018 pre Hruboňovo bola splatená 

v januári 2019. Pani poslankyňa Vanková dala požiadavku v budúcnosti podať Stanovisko 

hlavnej kontrolórky v skoršom termíne pred zasadnutím zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo Záverečný účet obce za rok 2018 jednohlasne schválilo. 

V rámci tohto bodu bola prečítaná aj Správa auditorky k auditu 2018.  

 

5. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy MŠ 

 

Znenie VZN bolo zverejnené na webovej stránke obce a úradnej tabuli obce. K jeho zneniu 

neboli vznesené žiadne požiadavky zo strany Obecného zastupiteľstva. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol jednohlasne schválený. 

  

6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzke 

multifunkčného ihriska Šurianky 

 

V tomto bode bol prerokovaný návrh VZN o prevádzke novovybudovaného Multifunkčného 

ihriska (MI). Bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli na Obecnom 

úrade. K jeho obsahu bolo vznesených niekoľko požiadaviek a návrhov: 

- odstránenie bodu 11 v čl. 3 Organizačné ustanovenia 

- voľné sprístupnenie ihriska počas letných mesiacov 

- prenájom ihriska na konkrétny čas bude spoplatnený pre občanov mimo trvalého 

bydliska v Šuriankach sumou stanovenou Cenníkom služieb poskytovaných obcou 

- Prenájom na konkrétny čas bude možné rezervovať maximálne 1 mesiac vopred na 

maximálne 2 hodiny denne  

- Podujatia organizované Obcou, komisiami zriadenými pri Obecnom zastupiteľstve a iné 

oficiálne organizácie obce sú uprednostnené pri rezervácii konkrétnych termínov 

- Určenie za správcu MI p. Zuzanu Belákovú  

Tieto navrhnuté zmeny boli zapracované do uznesenia, ktoré Obecné zastupiteľstvo 

jednohlasne schválilo 

 

7. Prerokovanie návrhu vypracovania vnútornej smernice o prevádzke budov, 

priestorov a areálov v správe obce na účely kultúrnych a spoločenských podujatí 

a súkromných akcií 

 



 
 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o potrebe vypracovania smernice, ktorá by 

definovala podmienky využívania a prenájmu priestorov vo vlastníctve a správe obce. 

Smernica bude presne definovať záväzky prenajímateľa a nájomcu a potrebu vypracovania 

nájomnej zmluvy. Prenájom priestorov pre obyvateľov bez trvalého bydliska v Šuriankach 

by bol možný iba so zárukou občana s trvalým bydliskom v obci Šurianky. Zároveň bude 

vylúčená akákoľvek aktívna forma prezentácie politického hnutia, strany alebo koalície 

v obcou spravovaných priestoroch. 

Návrh uznesenia bol prítomnými poslancami Obecného zastupiteľstva jednohlasne 

schválený. 

 

8. Prerokovanie návrhu vypracovania VZN o voľnom pohybe psov 

 

V tejto časti rokovania predniesol starosta obce návrh na vypracovanie Všeobecne 

záväzného nariadenia, ktoré by presne definovalo riešenie situácií s voľným pohybom psov 

a definovalo možnosti takým situáciám predchádzať, prípadne sankcionovať ich. Predmetné 

VZN bude spracované a poskytnuté k nahliadnutiu v termíne pred rokovaním o schválení. 

K tomuto návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrh bol jednohlasne schválený. 

 

9. Informácie starostu obce 

 

V tejto časti rokovania predniesol starosta obce Mgr. Marek Peňaško informácie o aktivitách 

Obce: 

- na Obecný úrad bola zaslaná žiadosť pridelenie nájomného bytu, ktorá bola zahrnutá 

k ostatným žiadostiam 

- oznámenie o finančných záväzkoch vo vzťahu k obci, ktoré neboli v termínoch 

splatnosti. 

- oznámenie o oprave poruchy na prečerpávacej stanici kanalizácie a oprave upchatého 

potrubia v ČOV 

- oznámenie o ukončení spolupráce s auditorkou, ktorá dlhodobo vykonávala pre obec 

audit a informovanie o hľadaní nového auditora 

- informácie o prebiehajúcom ošetrovaní drevín v obecnom parku, na základe odbornej 

obhliadky. Boli oslovené tri subjekty na vypracovanie cenovej ponuky na riešenie 

najproblémovejších bodov. Najvýhodnejšia bola cenová ponuka spoločnosti Strom 

Expert. Okrem samotného bezpečnostného opílenia a ošetrenia drevín zabezpečí 

náležitosti v zmysle povolení a opatrení k dotknutým inštitúciám. Peniaze použité na 

túto položku budú presunuté z položky určenej na rekonštrukciu jedného z reaktorov 

ČOV, ktorá prebehla v apríli 2019 a voči schválenému rozpočtu bola jej cena nižšia asi 

o 5000 €. 

- informácie o plánovanej výsadbe drevín v rámci Národného projektu v oblasti realizácie 

prvkov zelenej infraštruktúry. Po dohode s p. Jakubičkom, predsedom PD DEVIO bude 

predmetný projekt realizovaný na parcele č. 257 reg. C v kat. území Šurianky v polohe 

dnešnej poľnej cesty. 

- informácia o možnosti obsahovo sa podieľať na knihe Dolná Nitra, avšak za poplatok, 

ktorý sa odvíja od nákladu knihy a od množstva textu určeného pre obec. 

 

 

10. Interpelácia poslancov 

 



 
 

Pán Viliam Búcora sa pýtal ohľadom dotácií z NSK na prípadné zmluvy. Tie boli doručené na 

Obecný úrad deň pred zasadaním OZ. Dotácia je určená na kultúru a na šport a taktiež bola 

schválená dotácia pre FS Šuriančanka. 

Starosta v kontexte dotácií poprosil členov TJ Družstevník z radov poslancov o súčinnosť pri 

registrácii k prijímaniu príspevku 2% z daní.  

 

 

11. Rôzne 

 

Starosta v tomto bode poprosil predsedníčku Komisie kultúry a športu aby predniesla 

správu o činnosti komisie. 

Starosta ďalej informoval prítomných o situácii s dodávkami vody z celoobecného 

vodovodu. V týždni od 3. júna do 9. júna boli nedostatočne vodou zásobované niektoré 

domácnosti, predovšetkým na ulici Za humnami. Podal informáciu o stretnutí sa 

s niektorými zástupcami ZSVS, ktorí sú partnermi v projekte napojenia vodovodu na nový 

zdroj od obce Čermany. Spoločnosť nemá momentálne v pláne aktivít náš projekt zahrnutý. 

 

12. Diskusia 

 

V diskusii vystúpil p. Peter Nemček, ktorý sa pýtal na prípadne informácie o aktivitách 

v Perkovciach pôsobiacej stavebnej spoločnosti. Žiadne nové informácie ohľadom zámeru 

bytovej výstavby Obec nemá. Podľa posledného stanoviska sa čaká na vyjadrenia 

Západoslovenskej distribučnej k riešeniu napojenia na elektrickú energiu, od ktorého 

závisia ďalšie aktivity v tejto časti obce. 

V tejto časti vystúpila aj poslankyňa Zuzana Slišková, ktorá poďakovala organizátorom za 

zorganizovanie výletu pre seniorov do Banskej Štiavnice, predmetná akcia mala pozitívne 

ohlasy zúčastnených. Taktiež informovala prítomných o realizovanej brigádnickej činnosti 

na cintoríne, v rámci ktorého súa pod záštitou MS SČK Šurianky a dobrovoľníkov natierané 

ohrady hrobových miest, ktoré patria príbuzným a rodine Emődy. Taktiež podporila zámer 

Obecného zastupiteľstva realizovať PumpTrack dráhu, na základe pozitívnej skúsenosti 

z návštevy obdobnej dráhy v obci Veľké Zálužie. Na pretekoch, ktoré tu boli organizované 

mala obec Šurianky dvoch reprezentantov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. 

Ďalej vystúpil p. Juraj Kováč, ktorý požiadal OZ a prítomných zástupcov obecného 

futbalového mužstva o riešenie situácie s opakovaným prekopávaním lôpt na jeho pozemok 

a ohrozovaním jeho majetku. Zástupca futbalového mužstva prisľúbili nápravu situácie. 

Taktiež predniesol návrh umiestnenia krytého stojana na bicykle v centrálnej časti obce. 

Poslankyňa Zuzana Vanková sa pýtala na vybudovanie odkladacieho miesta pre zariadenie 

a športový materiál k multifunkčnému ihrisku. Bude to realizované uzamykateľným 

záhradným domčekom. 

 

13. Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie JUDr. Milan Kukučka konštatoval, že uznesenia boli prijaté 

priebežne ku každému bodu programu samostatným hlasovaním. Výsledok hlasovania bol 

oznámený poslancom. Obsah prijatých uznesení bude súčasťou zápisnice a nie je potrebné 

osobitne oboznamovať obsah prijatých uznesení, pretože boli dostatočne a zrozumiteľne 

prednesené počas rokovania.  

 



 
 

14. Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Tomáš Ďuriška  Zuzana Slišková 

 

Zapísala:    Katarína Gašparíková 

 

V Šuriankach dňa 05. júla 2019 

 

 

         Mgr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 


