
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 17. decembra 2019 o 18:00 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 na rok 2020 

5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 

6. Právomoci starostu obce k rozpočtu obce 

7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 04/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

Šurianky 

9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 05/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

10. Prerokovanie a schválenie VZN č. 03/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

11. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 

12. Interpelácia poslancov 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

v úvode zasadnutia privítal prítomných. Predniesol zároveň návrh na doplnenie programu zasadnutia OZ 

o dva ďalšie body – Schválenie kúpnej zmluvy k parcele EKN č. 164/7 zapísanej na LV č. 693 a bod – 

Prerokovanie a schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce, predsedov komisií 

a členov komisií. Oba body boli zaradené za 10. bod zverejneného programu OZ. Na podnet hlavnej 

kontrolórky obce sa zmenilo poradie bodov zverejneného programu a to presunutím bodu č. 6 – Právomoci 

starostu obce k rozpočtu obce pred bod č. 4 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 

2020. 

Takto navrhovaný zmena programu bola jednohlasne schválená. 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Písaním zápisnice bola poverená: 

Katarína Gašparíková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Zuzana Vanková 



Marek Sulan 

 

Do návrhovej komisie boli určení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Ing. Tomáš Ďuriška 

 

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. Právomoci starostu k rozpočtu obce 

 

V tomto bode zasadnutia OZ starosta obce oboznámil prítomných poslancov o potrebe schváliť zásady, 

ktoré by upravovali právomoci starostu obce vo vzťahu ku schválenému rozpočtu. Jedná sa o kompetenciu 

starostu vykonávať nevyhnutné úpravy rozpočtu do určenej výšky medzi položkami schváleného rozpočtu. 

Obdobná smernica bola schválená v minulosti, avšak je potrebná jej aktualizácia. Výsledkom rokovania 

zastupiteľstva bol návrh na stanovenie výšky možných zmien na úroveň 5000€. Zástupca starostu obce 

navrhol vypracovať Zásady hospodárenia, v ktorých by boli zahrnuté aj prerokovávané kompetencie 

starostu obce vo vzťahu k schválenému rozpočtu. 

 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

V tomto bode rokovania hlavná kontrolórka obce p. Eva Stodolová zhodnotila upravený a zverejnený návrh 

rozpočtu obce na rok 2020. Kladne hodnotila vykonané úpravy v návrhu rozpočtu, ktoré boli požadované na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ. Predmetný návrh rozpočtu obce odporučila poslancom OZ schváliť. 

 

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 

 

Návrh rozpočtu obce bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva. V tomto bode programu vystúpil aj p. poslanec Viliam Búcora, 

ktorý informoval prítomných o zverejnení dopadov schváleného štátneho rozpočtu poslancami NRSR, 

z ktorých plynie, že výška podielových daní sa k roku 2020 zníži o približne 5000€ a je teda potrebné 

s týmto znížením rátať. 

Predložený návrh rozpočtu bol schválený 7 hlasmi poslancov. 

 

7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe zmeniť výšku poplatku za komunálny odpad. Táto 

situácia vyplýva zo zmeny legislatívy pri poplatkoch za odvoz, nakladanie a skládkovanie odpadu. Je 

vypočítaná na základe prepočtov reálnych nákladov združenia PZO, ktoré zabezpečuje odvoz komunálneho 

odpadu v obci. Zo zákona totiž vyplýva každoročné zvyšovanie poplatku za skládkovanie určeným 

koeficientom. Cena sa navyšuje aj z dôvodu neustáleho zvyšovania podielu zmesového komunálneho 

odpadu v čiernych zberných nádobách, ktorý e v prepočte na tonu najdrahšou položkou pri fakturácií. 

Návrh VZN bol poslancami OZ jednohlasne schválený. 

 



8. Prerokovanie a schválenie VZN č. 04/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce 

Šurianky 

 

Predložený návrh VZN bol jednohlasne schválený.  

 

9. Prerokovanie a schválenie VZN č. 05/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných o návrhu VZN, ktorým sa určuje poplatok za rozvoj. 

V predmetnom VZN poslanci OZ navrhujú upraviť znenie bodu 1 v § 7 a to vyňatím znenia odseku o časť 

vety „znížený o 60 m2. Takto upravené znenie VZN jednohlasne schválili. 

 

10. Prerokovanie a schválenie VZN č. 06/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o nutnosti schválenia tohto VZN z dôvodu umožnenia 

financovania aktivít združení a organizácií pôsobiacich na území obce z rozpočtu obce. Znenie VZN bolo 

jednohlasne schválené 

 

11. Schválenie kúpnej zmluvy k parcele EKN č. 164/7 zapísanej na LV č. 693 

 

V tejto časti zasadnutia vystúpil zástupca starostu obce JUDr. Milan Kukučka a prezentoval prítomným 

zámer žiadosti predaja predmetnej parcely z dôvodu osobitného zreteľa. Jedná sa o parcelu umiestnenú 

uprostred pozemku (záhrady) kupujúcich a je bez reálneho využitia obcou. Kúpna cena bola stanovená vo 

výške 1,50 Eur/1m2. Predmetný zámer o predaji a uznesenie bude zverejnené na úradnej tabuli obce. 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

12. Prerokovanie návrhu zmeny Zásad odmeňovania poslancov OZ v Šuriankach, zástupcu starostu 

obce, predsedov komisií a členov komisií. 

 

Predkladaný návrh bol odôvodnený nedostatočnou odmenou členov komisií za prípravu a účasť na 

podujatiach. Prítomní poslanci neschválili zámer odmeňovať členov komisií za každú účasť na podujatiach. 

Za predmetný návrh po úprave hlasovali 6 poslanci zo 7 prítomných. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 

 

13. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 

 

V tejto časti zasadnutia OZ predložila predsedníčka komisie p. Zuzana Vanková správu o činnosti komisia, 

v ktorej zhodnotila rok 2019 z hľadiska podujatí, ktoré komisia organizovala. 

 

 

14. Interpelácia poslancov 

 

V rámci tohto bodu upozornil poslanec Viliam Búcora na potrebu upozornenia predstaviteľov 

poľnohospodárskeho družstva na čistenie znečistenej cesty ich technikou, najmä počas obdobia repnej 

kampane a orby. Taktiež vyjadril žiadosť o pravidelné čistenie povrchu miltufunkčného ihriska. 

Poslankyňa p. Zuzana Vanková požiadala o opravu zvodidla na križovatke hlavnej cesty s novosadskou 

cestou, ktoré je už dlhšiu dobu poškodené. Predmetný problém bude postúpený správcovi cesty – RSÚC 

Nitra. Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie s prácami na obecnej parcele v priestore za dolnou zastávkou 

BUS, kde bol navezený štrk. Tento priestor požadujú upraviť. 

 



15. Rôzne 

 

Starosta obce informoval prítomných o servisných prácach na oknách bytoviek, ktoré prebehli počas prvého 

decembrového týždňa. Suma za všetky okná a balkónové dvere v oboch bytovkách bola spolu 3100€. 

Informoval tiež o uznesení zastupiteľstva NSK o zámere rekonštrukcie mosta na štátnej ceste pri objektoch 

PD Devio. Podal informáciu o výške výťažku 2% pre MŠ, ktorá bola približne 500€ Taktiež informoval 

prítomných o žiadosti p. farára uskutočňovať sv. omše v kultúrnom dome z dôvodu rekonštrukcie kostola. 

Starosta sprostredkoval žiadosť OZ Šuriančanka o dotáciu z rozpočtu obce. 

V rámci tohto bodu vystúpil poslanec  Tomáš Ďuriška a podal žiadosť o výrub stromu na futbalovom ihrisku. 

Poslanec Viliam Búcora tlmočil požiadavku p. Petra Záhorského, ktorý sa stará o areál futbalového ihriska 

o kúpu novej kosačky. 

 

.  

 

16. Diskusia 

 

Poslankyňa Zuzana Vanková požiadala o riešenie situácie so psami, ktorí ohrozujú chodcov. 

 

17. Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie JUDr. Milan Kukučka konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OZ boli 

priebežne schválené. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. 

 

18. Záver 

 

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

účasť. 

 

 

 

Overovatelia:   Marek Sulan   Zuzana Vanková 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašpariková 

 

V Šuriankach dňa 20. decembra 2019 

 

 

                    PaedDr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 

 

 


