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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 5. februára 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019 

5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

6. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre rok 2019 

7. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku pracovných komisií Obecného zastupiteľstva Šurianky 

8. Prerokovanie a schválenie členov Komisie kultúry a športu 

9. Prerokovanie a schválenie členov Komisie hospodárstva, výstavby a ţivotného prostredia 

10. Prerokovanie a schválenie Spoločensko-kultúrnych a športových podujatí v obci Šurianky v roku 2019 

11. Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach 

(parc. č. 69/13 a 160/23) 

12. Prerokovanie a schválenie návrhu o výberovom konaní na pozíciu technický pracovník 

13. Prerokovanie projektov pripravovaných a realizovaných v roku 2019 

14. Interpelácia poslancov 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Návrh na uznesenie 

18. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

v úvode zasadnutia privítal prítomných a konštatoval, ţe vzhľadom na prítomnosť všetkých poslancov (7) je 

Obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Starosta obce dopytom na poslancov zisťoval, či k 

navrhovanému programu zasadnutia sú pripomienky na zmenu návrhu programu. Nikto z prítomných 

poslancov nevzniesol námietku k návrhu programu. Body návrhu programu uvedeného na úradnej tabuli 

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

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Písaním zápisnice bola poverená: 

Katarína Gašparíková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Marek Sulan 

Zuzana Vanková 

 

Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Viliam Búcora 



2 
 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 

a konštatoval, ţe jednotlivé uznesenia sú splnené alebo sa plnia. Uznesenie č. 09/12.2018 E) bolo 

predmetom rokovania prebiehajúceho zasadnutia, konkrétne v bodoch 8 a 9 podľa navrhnutého 

a schváleného programu. 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2019. 

 

Hlavná kontrolórka obce, pani Eva Stodolová predniesla záverečné stanovisko k rozpočtu obce Šurianky na 

rok 2019 - 2021, z ktorého vyplynulo nasledovné: 

1. Návrh rozpočtu beţných a kapitálových príjmov a výdavkov na roky 2019 - 2021 bol spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie 

2. Návrh rozpočtu beţných a kapitálových príjmov a výdavkov na roky 2020 – 2021 je spracovaný, nie 

záväzný. 

3. Návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným spôsobom a odporúča 

obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 schváliť. 

 

5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

 

Návrh rozpočtu obce Šurianky na rok 2019 bol poslancom Obecného zastupiteľstva sprístupnený spolu 

s pozvánkou a bol zverejnený aj na webovej stránke obce. 

V rozprave o návrhu rozpočtu vystúpil poslanec Viliam Búcora, ktorý poukázal na zníţenú výšku rozpočtu 

výdavkov v poloţke 642 – zahrňujúce podporu futbalového klubu TJ Druţstevník Šurianky. Na základe 

finančného plnenia uplynulých období by navrhovaná výška 1 500 € nepokrývala vzniknuté výdavky v roku 

2019. Poslanec Viliam Búcora navrhuje túto poloţku navýšiť o sumu 1 500 €. K tomuto navýšeniu by sa 

pouţili prostriedky v poloţke 712, ktoré by sa následne o hodnotu 1 500 € zníţili. Návrh poslanca Viliama 

Búcoru na úpravu rozpočtu bol jednomyseľne schválený. 

Následne vystúpila poslankyňa Zuzana Slišková, ktorá poukázala na zníţenie rozpočtu výdavkov v poloţke 

637 – Akcie pre dôchodcov a súboru. Následne poslankyňa Zuzana Vanková podala návrh na navýšenie 

tejto poloţky na sumu 500 € pouţitím prostriedkov z poloţky 637 – Všeobecné sluţby, kultúra, ktoré by sa 

zníţili na sumu 150 €. Návrh poslankyne Zuzany Vankovej na úpravu rozpočtu bol jednomyseľne schválený. 

Po hlasovaní o vyššie uvedených úpravách rozpočtu dal starosta obce hlasovať o schválení návrhu 

rozpočtu obce Šurianky na rok 2019. Poslanci jednomyseľným hlasovaním schválili rozpočet obce Šurianky 

na rok 2019.  

  

6. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre rok 2019 

 

V tomto bode vystúpila hlavná kontrolórka obce, ktorá predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Obce Šurianky na I. polrok 2019. Tento plán kontrolnej činnosti vzalo Obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 

7. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku pracovných komisií Obecného zastupiteľstva 

Šurianky 

 

Materiál k rokovaniu bol poslancom sprístupnený ešte pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva. 

K rozprave o Rokovacom poriadku vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková, ktorá poukazovala na zbytočnú 

komplikovanosť práce komisií vyplývajúcu z článku 6 bodu 3 písmena B – komisia poveruje člena komisie 

osobitými úlohami len formou uznesenia. Túto časť navrhla z rokovacieho poriadku vypustiť. Starosta obce 
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dal hlasovať o prednesenom návrhu poslankyne Zuzany Vankovej na úpravu návrhu Rokovacieho poriadku 

pracovných komisií Obecného zastupiteľstva Šurianky Poslanci uvedený návrh schválili, pričom za bolo 6 

poslancov a 1 poslanec sa hlasovania zdrţal. Po schválení úpravy návrhu rokovacieho poriadku pracovných 

komisií poslanci pristúpili k hlasovaniu o celkovom návrhu Rokovacieho poriadku pracovných komisií 

Obecného zastupiteľstva Šurianky a tento jednomyseľne schválili.   

 

8. Prerokovanie a schválenie členov Komisie kultúry a športu 

 

V tejto časti rokovania vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková – predsedníčka Komisie kultúry a športu, ktorá 

predniesla návrh na schválenie nových členov z radov odborníkov. Navrhnutými boli Eva Kondelová, Edita 

Chovancová, Silvia Kondvárová, Bc. Michaela Ďurišková a Viera Plaštiaková. Záujem o členstvo  komisií bol 

doloţený písomnými súhlasmi kandidátov. Poslanci jednomyseľným hlasovaním schválili nových členov 

Komisie kultúry a športu z radov odborníkov, menovite Evu Kondelovú, Editu Chovancovú, Silviu 

Kondvárovú, Bc. Michaelu Ďuriškovú a Vieru Plaštiakovú.  

 

9. Prerokovanie a schválenie členov Komisie hospodárstva, výstavby a životného prostredia 

 

V tejto časti vystúpil poslanec JUDr. Milan Kukučka, ktorý ako predseda Komisie hospodárstva, výstavby a 

ţivotného prostredia predniesol návrh na schválenie nových členov z radov odborníkov. Navrhnutými členmi 

boli Peter Nemček, Leonard Klučár, Andrej Raček. Poslanci jednomyseľným hlasovaním schválili nových 

členov Komisie hospodárstva, výstavby a ţivotného prostredia z radov odborníkov, menovite Petra 

Nemčeka, Leonarda Klučára a Andreja Račeka.  

 

 

10. Prerokovanie a schválenie Spoločensko-kultúrnych a športových podujatí v obci Šurianky v roku 

2019 

 

V tejto časti vystúpila predsedníčka Komisie kultúry a športu pani poslankyňa Zuzana Vanková a predniesla 

návrh podujatí, ktoré sú plánované v roku 2019. Návrh obsahoval aj predbeţné finančné výdavky na 

organizáciu podujatí. Uvedený materiál vzali poslanci na vedomie. 

 

11. Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach 

(parc. č. 69/13 a 160/23) 

Starosta obce predniesol poslancom Ţiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena, ktorá bola na 

obecný úrad doručená spoločnosťou LIAHEŇ KLUČÁR, s. r. o., so sídlom Šurianky 36, 951 26 Šurianky, 

IČO 51 440 229. Ţiadosť je prílohou zápisnice. 

V rozprave k tomuto bodu vystúpil poslanec JUDr. Milan Kukučka a navrhol doplniť uznesenie o bod, ktorý 

by definoval ţe náklady spojené s vypracovaním zmluvy o zriadení vecného bremena a vyhotovenie 

geometrického plánu a ďalších poplatkov bude v plnom rozsahu znášať oprávnený z vecného bremena. 

Poslanci následne jednomyseľne schválili ţiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti – 

pozemku: 

Parcelné 
číslo 

Register 
KN 

LV 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh 
pozemku 

Kat. územie Obec Okres 

69/13 C 360 7339 Zastavané 
plochy 

a nádvoria 

Šurianky Šurianky Nitra 

160/23 C 360 2998 Zastavané 
plochy a 
nádvoria 

Šurianky Šurianky Nitra 
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Predmetom vecného bremena je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti – Obce Šurianky strpieť: 

a) zriadenie a uloţenie elektroenergetických zariadení 

b) uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie. 

 

Vecné bremeno uvedené v písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaţenej nehnuteľnosti v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 2897/2018 zo dňa 04. 12. 2018, vyhotoviteľ Geodetická kancelária 

GEA, s. r. o. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Náklady spojené s vypracovaním zmluvy o zriadení 

vecných bremien, vyhotovenie geometrického plánu a ďalších súvisiacich poplatkov bude v plnom rozsahu 

znášať oprávnený. 

 

12. Prerokovanie a schválenie návrhu o výberovom konaní na pozíciu technický pracovník 

 

Starosta obce v tejto časti zasadnutia predstavil poslancom návrh na prijatie pracovnej sily na pozíciu 

technický pracovník obce. Celé znenie návrhu je uvedené v prílohe zápisnice. Je navrhnuté prijať 

pracovníka na trvalý pracovný pomer s výškou nástupného platu na úrovni 800 €. 

Starosta oboznámil poslancov o aktuálnom stave a poukázal na to, ţe momentálny stav je pre potreby obce 

nedostačujúci. Oboznámil poslancov o rokovaniach s oslovenými občanmi obce, ktoré prebehli avšak 

bezúspešne. Jednomyseľným hlasovaním poslancov bol schválený zámer na vytvorenie a obsadenie 

pracovného miesta na pozíciu technický pracovník obce v zmysle prerokovaného Návrhu o výberovom 

konaní na pozíciu technický pracovník 

 

13. Prerokovanie projektov pripravovaných a realizovaných v roku 2019 

 

V rámci  rozpravy k tomuto bodu vydal starosta pokyn na podanie návrhov na projekty realizované v obci 

v roku 2019. Ako moţnosť ţiadať o ich financovanie je cez komerčné systémy najmä zaloţené na spôsobe 

hlasovania obyvateľov. Taktieţ je moţnosť ţiadať o financovanie cez grant Ministerstva financií. 

Ďalej informoval o ţivých projektoch, ktoré má obec v realizácií. Jedná sa predovšetkým o výstavbu 

multifunkčného ihriska, kde sa stále čaká na stanovisko Úradu vlády SR ako poskytovateľa dotácie. Ďalším 

projektom je rekonštrukcia detského ihriska hradená dotáciou prostredníctvom aktivít OZ Radošinka. 

Informoval tieţ o vybavení predĺţenia stavebného povolenia na stavbu vodovodu v časti obce Perkovce, 

ktoré bolo podkladom k ţiadosti o dotáciu na Environmentálny fond. 

 

14. Interpelácia poslancov 

 

V tejto časti vystúpila poslankyňa Zuzana Slišková s poţiadavkou vymeniť poškodenú sklenenú tabuľu na 

čakárni autobusovej zastávky. 

Poslanec Viliam Búcora sa pýtal ohľadom výzvy na zaplatenie nájmu, ktorá bola zaslaná pre rodinu 

v obecnom nájomnom byte. Starosta obce informoval, ţe spomínaná rodina nezaplatila uţ 3-mesačný 

nájom za byt a ţe bola vo výzve upozornená aj na poplatky z omeškania. 

Ďalej vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková, ktorá poukázala na problém v ďalšom nájomnom byte. 

Predmetný byt býva, podľa vyjadrení, počas týţdňa prázdny a cez víkendy tam maloletý syn nájomníčky 

organizuje stretnutia s priateľmi, ktoré výrazne narúšajú pokojné spolunaţívanie obyvateľov nájomného 

domu. 

Ďalej sa pýtala na výsledok revízie plynových zariadení v nájomných bytoch, ktorá prebehla v novembri 

2018. Výsledok revízie interpretoval starosta obce. Revízny technik na základe revízie odporučil vo všetkých 

bytoch výmenu plynových hadíc a odporučil revíziu dymovodov. Poukázal aj na dva váţne problémy, ktoré 
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vyplynuli z revízie. Jedna rodina nebola súčinná pri revízii a nesprístupnila byt revíznemu technikovi, čím 

porušili platnú Nájomnú zmluvu. Ďalším problémom bol únik plynu v jednom z nájomných bytov, kde 

prebehla nepovolená rekonštrukcia kuchynskej linky a manipulácia s plynovým zariadením. Revízny technik 

prívod plynu zastavil a zaplomboval. Obe rodiny obdrţali upomienku a výzvu k náprave vzniknutého stavu. 

Do dňa konania zasadnutia však obecný úrad nedostal ţiadne stanovisko rodín v tejto veci. 

Poslankyňa Zuzana Vanková poukázala na zlý technický stav kotlov a opakované závady týchto zariadení. 

Starosta ubezpečil, ţe počas návštevy bytov technikom vykonávajúcim výmenu hadíc bude vyhodnotený aj 

aktuálny technický stav kotlov. Na základe jeho stanoviska bude určený ďalší postup riešenia tejto situácie. 

Starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o prijatí ţiadosti na pridelenie nájomného bytu. Ţiadosť je 

riadne zaevidovaná na obecnom úrade. 

Starosta informoval aj o zmene výšky poplatku za členstvo v NRZ ZMOS. Podľa uznesenia NRZ ZMOS sa 

zvýšil členský poplatok obcí v zdruţení na 0,10 €/obyvateľa. 

 

15. Diskusia 

 

V tomto bode vystúpila pani Silvia Kondvárová so ţiadosťou o pristavenie kontajnerov na separovaný zber 

k cintorínu a doplnenie kamerového systému o kamery k bytovkám. Poslankyňa Zuzana Slišková 

informovala prítomných o potrebe zaslať program spoločenských a kultúrnych podujatí do kancelárie OZ 

Radošinka, pre potreby propagácie podujatí na úrovni mikroregiónu. Starosta obce kalendár podujatí zašle 

e-mailom. 

 

16. Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie JUDr. Milan Kukučka konštatoval, ţe uznesenia boli prijaté priebeţne ku 

kaţdému bodu programu samostatným hlasovaním. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. Obsah 

prijatých uznesení bude súčasťou zápisnice a nie je potrebné osobitne oboznamovať obsah prijatých 

uznesení, pretoţe boli dostatočne a zrozumiteľne prednesené počas rokovania.  

17. Záver 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval prítomným za 

účasť. 

 

 

 

Overovatelia:   Marek Sulan   Zuzana Vanková 

 

Zapísala:    Katarína Gašparíková 

 

V Šuriankach dňa 14. februára 2019 

 

 

         Mgr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 


