
 Z  á p  i  s n  i  c  a 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 15. októbra 2020 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Šurianky 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Šurianky 

5. Prerokovanie a schválenie spôsobu a výšky financovanie projektu “Rekonštrukcia 

kultúrneho domu Šurianky” 

6. Informácie starostu obce 

7. Interpelácia poslancov 

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

 

   Starosta obce Šurianky otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuriankach uvítaním, 

   skonštatovaním uznášaniaschopnosti zastupiteľstva. 

 

   Hlasovanie 01:OZ v Šuriankach schvaľuje program desiateho zasadnutia OZ: 

   ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana 

   Vanková,  

   PROTI: x 

   ZDRŽAL SA: x 

   

2.Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov       

    zápisnice 

 

Do návrhovej komisie boli určení JUDr. Milan Kukučka a Zuzana Vankov 

Do volebnej komisie boli navrhnutí Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Slišková, Marek Sulan. 

Za zapisovateľa bola určená Katarína Gašparíková. Overovatelia: Zuzana Vanková, 

Zuzana Slišková 

 

 Hlasovanie 02:  OZ v Šuriankach  schvaľuje členov návrhovej komisie. 

   ZA: Ing.Tomáš Ďuriška, JUDr.Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek SUlan, Zuzana 

   Vanková 

   PROTI: x 



   ZDRŽAL SA: x 

 

3.Kontrola uznesení 

   Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vykonal  

   starosta obce  a konštatoval, jednotlivé uznesenie sú splnené resp. sa priebežne plnia. 

 

4.Voľba hlavného kontrolóra obce Šurianky 

V tomto bode programu starosta obce predstavil kandidátov na hlavného kontrolóra obce  

Šurianky.  Sú to nasledovní kandidáti: Ing. Anna Maťová a Ing. Ladislav Fúska. Tretia 

kandidátka sa kandidatúry vzdala. Na augustovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola 

vytvorená výberová komisia, ktorej predsedom bol starosta obce, členovia boli: JUDr. Milan 

Kukučka a Zuzana Vanková. Výberové konanie bolo zverejnené na úradnej tabuli, na 

webovej stránke obce aj na portáli ÚPSVaR. Po predstavení sa kandidátov prebehla 

samotná voľba. Za kontrolórku obce bola všetkými hlasmi prítomných poslancov zvolená 

Ing. Anna Maťová a to na obdobie od 16.októbra 2020 do 15.októbra 2026. 

 

Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach schvaľuje voľbu kontrolórky obce na roky 2020 - 2026 Ing. 

Annu Maťovú:  

ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana 

Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA. x 

 

5.Prerokovanie a schválenie spôsobu a výšky financovania projektu “Rekonštrukcia  

   kultúrneho domu Šurianky” 

Zástupca starostu obce JUDr. Milan Kukučka navrhuje prerokovanie bodu č.5       

“Rekonštrukcia KD Šurianky “ odložiť na najbližšie zasadnutie OZ. Predchádzať tomu bude 

pracovné stretnutie kde sa vyhodnotia potrebné dodatočné aktivity na rekonštrukcii KD mimo 

pôvodný projekt. 

 

   Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach odkladá prerokovanie bodu č.5 na najbližšie obdobie 

ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana 

Vanková    

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Informácie starostu obce   

    Starosta obce informoval OZ o prečerpávačke v obci, na ktorú sú napojené 3 domy  nižšie 

položené voči hlavnej vetve stokovej siete kanalizácie a to p. Zeliska Viliam, ,p. Nikolová 

Mariana a p. Nikolov Peter. Projekt bol realizovaný v roku 2004 .Od apríla r. 2020 s začali 

svojpomocne riešiť poruchy na prečerpávačke a suma za opravu je 400€ , ale nie je možné 

zistiť kto projekt realizoval a kto ho financoval. Z tohoto dôvodu JUDr. Milan Kukučka navrhuje, 

aby sa vytvoril dobropis a ten sa odovzdal do majetku obce. Ďalej starosta obce informoval 

OZ, že kontajnery na sklo sú vo veľmi zlom stave, sú objednané 3 nové kontajnery, jeden 

pôjde na priestor pri dolnej zastávke a dva pôjdu na Domovinu. Ďalej podal informáciu , že sa  

vyčistili priestory vstupu do zdravotného strediska.  



Ďalej informoval, že nám došiel nedoplatok na koncesionárske poplatky za zamestnancov za 

11,5 roka vo výške okolo 2500 €. Tento nedoplatok však podľa zákona prešiel mlčanlivosťou 

a nebude hradený v plnej výške. 

 

7. Interpelácia poslancov 

 V tejto časti zasadnutia nevystúpil žiadny poslanec. 

 

8. Rôzne 

V tejto časti zasadnutia nevystúpil žiadny poslanec. 

 

9. Diskusia 

V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných 

 

10. Návrh na uznesenie 

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

OZ boli priebežne schválené. Výsledok bol oznámený poslancom. 

11. Záver 

Na záver zasadnutia OZ starosta obce Marek Peňaško poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia:                      Zuzana Vanková                       Zuzana Slišková 

 

 

 

Zapísala:                             Katarína Gašparíková 

 

 

V Šuriankach, dňa 21.10.2020 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Marek Peňaško 

                                                                                               starosta  obce Šurianky                    

 

 

                                

 

 

 


