
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 7. mája 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 zmeny prevádzkového poriadku Materskej školy Šurianky 
5. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 
6. Správa o činnosti komisie výstavby, hospodárstva a životného prostredia 
7. Prerokovanie a schválenie žiadosti o Dotáciu MVSR na projekt v oblasti prevencie 

kriminality 
8. Informácie starostu obce 
9. Interpelácia poslancov 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Návrh na uznesenie 
13. 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 piatich poslancov je Obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Nakoľko 
v procese príprav zasadnutia OZ došlo k novým zisteniam vo veci žiadosti o Dotáciu MVSR, 
bolo zaradenie bodu, venujúceho sa tejto problematike bezpredmetné. Starosta obce preto 
navrhol zmeniť bod č. 7 – Prerokovanie a schválenie zámeru zapojenia sa do Národného 
projektu v oblasti realizácie prvkov zelenej infraštruktúry. Nikto z prítomných poslancov 
nevzniesol námietku k takto navrhovanému programu. 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: 
Viliam Búcora 
Zuzana Vanková 
 
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 
JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 
Zuzana Slišková, Marek Sulan 
 



 
 

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 zmeny prevádzkového poriadku Materskej školy Šurianky 
 
Starosta obce informoval prítomných, že v Materskej škole prebehla hygienická kontrola. 
Obecné zastupiteľstvo oboznámil o výsledkoch kontroly, ktoré zahŕňali potrebu zmeny 
prevádzkového poriadku Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Šurianky 
v časti nakladanie s odpadom. Obecnému zastupiteľstvu bolo odporučené schváliť spôsob 
nakladania s odpadom v zmysle odporúčaní hygienickej kontroly a to spôsobom drvenia 
kuchynského odpadu zariadením inštalovaným v kuchynskom dreze a následným 
vypúšťaním do obecnej kanalizácie. Táto zmena spoločne s harmonogramom umývania 
riadu, drvenia a následnej sanitácie budú zahrnuté do Prevádzkového poriadku zariadenia 
školského stravovania pri Materskej škole Šurianky. 
 

5. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 
 
V tomto bode predniesla správu o činnosti komisie poslankyňa Zuzana Vanková, 
predsedníčka predmetnej komisie. Oboznámila Obecné zastupiteľstvo o výsledku zasadnutí 
členov komisie, o uskutočnených a plánovaných kultúrnych a spoločenských akciách v obci 
a o finančnom plnení schváleného rozpočtu. 
  

6. Správa o činnosti komisie výstavby, hospodárstva a životného prostredia 
 
Predseda komisie JUDr. Milan Kukučka predniesol správu o činnosti komisie. Prítomných 
oboznámil o výsledku zasadnutia komisie, jej priebehu a obsahu. Správa o činnosti 
obsahovala informácie týkajúce sa IVB Šurianky a výsledky rokovania s realizátormi zámeru 
a vlastníkmi dotknutých pozemkov. Taktiež, ako poradný orgán Obecného zastupiteľstva, 
informoval o zámeroch výstavby v časti obce Šurianky, ktorá musí zodpovedať schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie.  
 

7. Prerokovanie a schválenie zámeru zapojenia sa do Národného projektu v oblasti 
realizácie prvkov zelenej infraštruktúry 
 
Starosta obce predniesol zámer zapojiť sa do Národného projektu v oblasti realizácie 
prvkov zelenej infraštruktúry. Na území obce by zahŕňal výsadbu približne 100 ks drevín, 
ktoré by slúžili na zhodnotenie prírodnej krajiny a to najmä s ohľadom na tvorbu a zvýšenie 
biodiverzity. Boli predložené návrhy realizácie tohto projektu na parcelách vo vlastníctve 
Obce Šurianky, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce, dnes využívaných 
Poľnohospodárskym družstvom DEVIO na rastlinnú výrobu. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo predmetný zámer po predchádzajúcej dohode so štatutárom PD DEVIO. 
 

8. Informácie starostu obce 
 
V tejto časti rokovania predniesol starosta obce Mgr. Marek Peňaško informácie o aktivitách 
Obce: 



 
 

- Rekonštrukcia jedného z reaktorov ČOV, ktorej realizácia prebiehala v mesiaci apríl. 
Vyúčtovanie diela v čase konania zasadnutia OZ ešte nebolo kompletné.  

- Opravy porúch siete verejného vodovodu, ktorých súhrnná cena bola vo výške 2141 €.  
- Zmena stanov OZ RADOŠINKA, ktorej sme členov, z ktorej vyplýva zmena sídla OZ 

RADOŠINKA. Novým sídlom budú od 1. mája 2019 priestory KD v obci Bojná. 
- Potreba riešenia situácie s pravidelným jarným a jesenným zberom veľkoobjemového 

odpadu. Návrh starostu zriadiť zberný dvor v priestore ČOV prípadne v priestoroch 
sýpky.  

- Z dôvodu pretrvajúceho nebezpečenstva vyplývajúceho z nevyhovujúceho zdravotného 
stavu drevín v Obecnom parku, bude celý areál parku do odvolania uzavretý. 
Podmienkou k odvolaniu uzávierky bude odborný posudok k zdravotnému stavu drevín. 

 
 

9. Interpelácia poslancov 
 
V tejto časti vystúpil poslanec Viliam Búcora, ktorý sa pýtal na prebiehajúce procesy vo veci 
rekonštrukcie kultúrneho domu. Starosta obce informoval, že schválená dotácia na projekt 
bola obci, ako žiadateľovi o príspevok skrátená. Voči tomuto rozhodnutiu obec podala 
odvolanie. 
Poslankyňa Zuzana Vanková požiadala o opílenie konárov stromov v zákrute, nakoľko 
tvoria prekážku vo výhľade vychádzajúcim autám z miestnej komunikácie Pri bytovkách.  
 
 

10. Rôzne 
 
Poslankyňa Zuzana Vanková sa pýtala na vlastnícky vzťah k priestoru medzi zákrutou 
a mostom na dolnom konci obce, ktorý nie je kosený a upravovaný. Starosta obce 
informoval, že táto parcela je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 

11. Diskusia 
 
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných 
 

12. 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.  
 

13. Záver 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
 



 
 

 
Overovatelia:   Viliam Búcora  Zuzana Vanková 
 
Zapísala:    Katarína Gašparíková 
 
V Šuriankach dňa 10. mája 2019 
 
 
         Mgr. Marek Peňaško 
                      starosta obce Šurianky 


