
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 28. augusta 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 rozpočtu obce na rok 2019 

5. Interpelácia poslancov 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

v úvode zasadnutia privítal prítomných. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Písaním zápisnice bola poverená: 

Zuzana Slišková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Tomáš Ďuriška 

Viliam Búcora 

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Zuzana Vanková 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal starosta obce 

a konštatoval, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo sú v procese plnenia. 

 

4. Prerokovanie a schválenie Zmeny rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe schváliť zmenu rozpočtu, z dôvodu niektorých 

zmien na strane príjmov a výdavkov, ktoré je možné robiť nanajvýš do 31. augusta. Tieto zmeny vyplynuli 

z reálneho plnenia rozpočtu, ktorý bol na rok 2019 prijatý dňa 5. februára uznesením č. 04/02.2019. 

Jednotlivé korekcie vyplývajúce zo zmeny rozpočtu boli starostom obce a ekonómkou obce p. Viery 



Plaštiakovej prítomným poslancom vysvetlené. Zmena rozpočtu po prerokovaní bola prítomnými poslancami 

jednomyseľne schválená. 

5. Interpelácia poslancov 

 

V tejto časti rokovania vystúpil poslanec Viliam Búcora, ktorý predniesol návrh na vybudovanie novej brány 

v rámci areálu multifunkčného ihriska, nakoľko stará brána bola, z dôvodu nevyhovujúceho stavu, 

demontovaná. Časť poslancov OZ tento návrh namietalo s odôvodnením, že brána na tom mieste nemá 

zmysel a predniesli návrh na odstránenie celého starého pletiva a jeho nahradením za živý plot. Starosta 

obce informoval prítomných, že z projektu detského ihriska, ktorý je v procese prípravy, vyplýva povinnosť 

začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry. Za tieto prvky bol zvolený živý plot v priestore súčasného oplotenia. 

 

Poslanec JUDr. Milan Kukučka sa pýtal na informácie ohľadom ceny za odvoz odpadov. 

Odvoz odpadov v Šuriankach zabezpečuje spoločnosť ENVI-GEOS na základe zmlúv s Ponitrianskym 

združením obcí, ktorého je aj obec Šurianky členom. Platnosť zmluvy o skládkovaní odpadu končí v roku 

2019, z čoho vyplýva potreba hľadania spôsobov, ako ďalej nakladať s odpadmi. Podľa platnej legislatívy je 

stanovená cena za skládkovanie, ktorá sa odráža aj na konečnej cene vývozu odpadu domácností každej 

členskej obce. Konečná suma nie je ešte známa, nakoľko obe strany (PZO a ENVI-GEOS) budú konečnú 

sumu komunikovať jednotlivým obciam v priebehu mesiaca október. Následne bude zaslaný návrh VZN 

upravujúce cenu vývozu odpadu, ktoré bude OZ prerokované a schválené. 

 

6. Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných o plánovaných aktivitách farského úradu (plynofikácia objektu kostola, 

rekonštrukčné práce v exteriéri a interiéri kostola). Zároveň podal informáciu o pripravovanom stretnutí 

s predstaviteľmi Biskupského úradu, p. farárom Mgr. Jánom Chrenščom, predsedom Komisie hospodárstva, 

výstavby a životného prostredia JUDr. Milanom Kukučkom a starostom obce k pripravovanému zámeru IBV 

v priestore poľnohospodárskych pozemkov v polohe medzi kostolom a farskou záhradou. 

Zároveň informoval prítomných o procesoch vyplývajúcich z prípravy rekonštrukcie dolného mosta na ceste 

III. triedy, ktorú spravuje RSaÚC v Nitre na základe objednávky úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Most je zaradený medzi najviac ohrozené cestné mosty v Nitrianskom kraji, je klasifikovaný na 7-miestnej 

stupnici bodom 6. O jeho zaradení do harmonogramu prác bude rozhodovať zastupiteľstvo VÚC koncom 

roka 2019. 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov a členov občianskych združení v obci o zasielanie návrhov na 

čerpanie dotácií z NSK na rok 2020. 

V ďalšej časti tohto bodu predniesol starosta obce informáciu o potrebe riešenia niekoľkých akútnych 

problémov, najmä technického charakteru, vyplývajúcich z používania nájomných bytov a ich zariadení 

v rámci 15BJ bytovky a 10BJ bytovky. Je potrebné dať nezávislému technikovi zhodnotiť stav okien 

a balkónových dverí, prípadne navrhnúť ďalšie postupy k riešeniu vzniknutých problémov s oknami. Taktiež 

bude potrebné opätovne posúdiť technický stav kotlov, nakoľko súčasné sú často poruchové. 

 

7. Diskusia 

 

Poslankyňa Zuzana Slišková vyzdvihla kvalitu organizovania podujatia oficiálneho otvorenia multifunkčného 

ihriska, ktoré prebehlo v mesiaci august. 

Zároveň vyslovila požiadavku o informovanie ohľadom tvorby obecnej kroniky Mgr. Luciou Halmešovou 

a o možnosti zaslania pôvodnej kroniky na Obecný úrad, ktorú tvorila p. Ambrová. Poslankyňa 

a predsedníčka komisie kultúry a šport informovala, že kronikárka obce Mgr. Lucia Halmešová sa zúčastní 

zasadnutia komisie dňa 19. 9. 2019 a prinesie aj kroniku obce. 



Do diskusie sa pridal aj občan Ing. Jozef Sasko, ktorý pochválil prácu organizátorov podujatí v obci ale 

poukázal na nízky záujem ostatných obyvateľov obce na spoluorganizovaní týchto podujatí a zúčastňovaní 

sa občanov na spoločenských podujatiach. Ako príklad fungujúcej komunity ľudí, z hľadiska spolupráce 

a zúčastňovaní sa podujatí, použil niekoľko článkov z miestneho časopisu obe Veľký Klíž z okresu 

Partizánske. Predsedníčka komisie kultúry a športu pozvala Ing. Jozefa Sasku aby prišiel na zasadnutie 

komisie dňa 19. 9. 2019, kde sa môže zúčastniť prípravy plánu akcií na rok 2020. 

Predsedníčka komisie kultúry a športu, p. Zuzana Vanková informovala prítomných o spoločensko- 

kultúrnych podujatiach v obci, ktoré prebehli v mesiacoch jún, júl a august a informovala o pripravovanom 

zasadnutí komisie, kde sa budú prehodnocovať ďalšie podujatia.  

 

8. Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie JUDr. Milan Kukučka konštatoval, že uznesenie k Návrhu rozpočtu bolo prijaté 

priebežne. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. 

 

9. Záver 

 

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

účasť. 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Tomáš Ďuriška   Viliam Búcora 

 

 

Zapísala:    Zuzana Slišková 

 

V Šuriankach dňa 3. septembra 2019 

 

 

         Mgr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 

 

 


