
 

 

                                   

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 28. októbra 2021 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu 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 spôsobu a výšky financovanie projektu “Rekonštrukcia 

kultúrneho domu Šurianky” 

5. Prerokovanie a schválenie žiadosti obce o návratnú finančnú výpomoc poskytovanú 

Ministerstvom financií SR ako kompenzáciu výpadku daní z príjmov 

6. Interpelácia poslancov 

7. Rôzne  

8. Diskusia  

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Šurianky Marek Peňaško otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v 

Šuriankach uvítaním, skonštatovaním uznášaniaschopnosti zastupiteľstva a zároveň 

oboznámil so zmenou programu a to bod č.4 Súhlas OZ v Šuriankach s výkonom 

funkcie hlavného kontrolóra v obci Šurianky. 

 

Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach schvaľuje program jedenásteho zasadnutia OZ a 

súhlas so zmenou programu bod.č.4 

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

Viliam Búcora, Stanislav Bahelka 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

            Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie. 

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

Viliam Búcora, Stanislav Bahelka 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

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. Schválenie výkonu funkcie Hlavného kontrolóra obce Šurianky 

Na základe voľby kontrolóra, ktorá prebehla počas posledného zasadnutia OZ je 

potrebné predmetný výkon funkcie schváliť osobitným uznesením. 

 

Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p. súhlasí s vykonávaním funkcie Hlavného kontrolóra v 

obci Šurianky  Ing. Anne Maťovej, pri jej hlavnom zamestnaní v súlade s § 18 bod 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

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

Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

5. Prerokovanie a schválenie spôsobu a výšky financovania projektu 

“Rekonštrukcia kultúrneho domu Šurianky” 

Starosta obce Marek Peňaško informoval obecné zastupiteľstvo o výške úveru, ktorý 

by mal byť ako prekleňovací úveru, na zaplatenie faktúr. 

 

Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje  

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

Stanislav Bahelka 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: Viliam Búcora 

 

6. Prerokovanie a schválenie žiadosti obce o návratnú finančnú výpomoc 

poskytovanú Ministerstvom financií SR ako kompenzáciu výpadku daní z 

príjmov 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výške finančnej výpomoci  

poskytovanú Ministerstvom financií SR, ktorá je obciam ponúkaná ako kompenzácia 

výpadku daní z príjmov vo výške 10.086,00€ a to vo forme návratnej bezúročnej 

pôžičky, ktorá by sa začala splácať v roku 2024. 

 

Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach schvaľuje žiadosť o návratnú finančnú výpomoc 

obci ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 poskytovanú MF SR 

na výkon samosprávnej pôsobnosti vo výške 10.086,00€.  

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

Stanislav Bahelka 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: Viliam Búcora 

 

7. Interpelácia poslancov 

V interpelácii vystúpil JUDr. Milan Kukučka s dotazom ako to je s kontajnermi na 

sklo. 



Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v najbližšej dobe sa bude 

vykonávať výmena vodomerov v obci. Ďalej uviedol, že dňa 5. decembra 2020 

by mali byť v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na stavebný odpad a 

veľkoobjemový odpad.  

Zároveň starosta obce uviedol, že najbližší víkend sa bude konať v našej obci 

celoplošné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 a to v sobotu 31. októbra 

aj v nedeľu 1. novembra. 

 

8. Rôzne 

V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných poslancov 

 

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 hlasovania bol oznámený 

poslancov. 

 

11. Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a 

poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Overovatelia:            Marek Sulan                       Zuzana Vanková 

 

 

 

Zapísala:                   Katarína Gašparíková 

 

 

       

 

V Šuriankach,    5.11.2020 

 

 

 

 

                                                                       PaedDr. Marek Peňaško 

                                                                       starosta obce Šurianky 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


