
Zápisnica 
 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 
konaného dňa 16. decembra 2020 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Šuriankach. 

 Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením Covid-19 sa zasadnutie pre časť 
poslancov konalo online formou. 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie a prijatie VZN o miestnych daniach na území obce Šurianky 
5. Prerokovanie a schválenie výšky poplatkov za vodné a stočné od roku 2021 
6. Prerokovanie a schválenie pozície preventivár obce 

7. Prerokovania žiadostí o dotáciu pre OZ Šuriančanka a TJ Družstevník Šurianky v roku 2021 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
11. Inventarizácia majetku obce 
12. Interpelácia poslancov 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
16. Záver 
 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce Šurianky otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuriankach uvítaním, skonštatovaním 
uznášaniaschopnosti zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach schvaľuje program deviateho zasadnutia OZ: 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Písaním zápisnice bola poverená: 
Zuzana Vanková 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Slišková 
 
Do návrhovej komisie boli zvolení: 
JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 
Marek Sulan 
 
Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
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. Prerokovanie a prijatie VZN o miestnych daniach na území obce Šurianky 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe upraviť, zjednotiť a zvýšiť výšku miestnych daní, ktoré sú viac 
rokov bez zmeny. Návrhy výšky jednotlivých daní boli poslancom predložené k pracovnému stretnutiu, na ktorom 
poslanci vyjadrili svoje pripomienky. VZN č. 02/2020 bol zverejnený na stránke obce, úradnej tabuli a poslancami 
OZ jednohlasne schválený 
 
 
Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach schvaľuje VZN č. 02/2020 o miestnych daniach na území obce Šurianky 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
5. Prerokovanie a schválenie výšky poplatkov za vodné a stočné a cenník služieb od roku 2021 
 
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných o návrhu výšky za vodné a stočné. Poplatok za vodné 
navrhuje vo výške 0,876 EUR, čo je sadzba, ktorá je definovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, za 
vodomer výšku 5 EUR. Stočné po prepočítaní všetkých premenných navrhuje zvýšiť z pôvodných 18,50 EUR 
na 25 EUR, čo je asi polovica sumy, ktorú nám stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. O slovo sa 
prihlásil poslanec pán Viliam Búcora, ktorý vyjadril svoj názor na zvýšenie stočného na sumu 20 EUR. 
Ďalej starosta obce predniesol návrh na cenník služieb od roku 2021, ktorý nebol upravovaný niekoľko rokov. 
Nové poplatky za vodné, stočné a cenník služieb bude zverejnený na stránke obce. 
 
Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje výšky poplatkov za vodné, stočné a cenník služieb od roku 2021 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: Viliam Búcora 
 
6. Prerokovanie a schválenie pozície preventivár obce 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že na základe pracovnej ponuky zo dňa 01.12.2020, bola na 
obecný úrad doručená žiadosť na výkon funkcie preventivára obce od pána Bc. Michala Peceka. Pán Pecek bol 
pozvaný na výberové konanie, ktoré sa konalo dňa 14.12.2020. Na výberovom konaní bolo zistené, že spĺňa 
všetky kvalifikačné predpoklady stanovené obcou, preto starosta obce navrhuje schváliť pracovnú pozíciu 
preventivára pre Bc. Michala Peceka. 
 
Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach schvaľuje pozíciu preventivára obce. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
7. Prerokovania žiadostí o dotáciu pre OZ Šuriančanka a TJ Družstevník Šurianky v roku 2021 
 
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o doručení žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce od TJ 
Družstevník Šurianky, OZ Šuriančanka. Informoval, že žiadosti boli zapracované do rozpočtu obce na rok 2021. 
 
Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Družstevník Šurianky 
v sume 3000 EUR. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
  
Hlasovanie 07: OZ v Šuriankach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OZ Šuriančanka v sume 
1000 EUR. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 



8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 
 
Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Anna Maťová predniesla prítomným poslancom Stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Šurianky k návrhu zverejneného rozpočtu obce na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 
2022 a 2023.   
Predmetný návrh rozpočtu obce odporučila poslancom OZ schváliť. 
 
Hlasovanie 08: OZ v Šuriankach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obec Šurianky k návrhu 
rozpočtu na rok 2021 a viacročnému rozpočtu na roky 2022- 2023. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
 
9. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že pripomienky, ktoré predniesli na pracovnom stretnutí boli 
zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023. Takto upravený návrh rozpočtu bol zverejnený 
na internetovej stránke obce a vyvesený na informačnej tabuli. Následne vyzval poslancov či k danému rozpočtu 
majú ešte nejaké pripomienky. Nikto z poslancov už nevyjadril žiadny návrh na zmenu rozpočtu. 
 
Hlasovanie 09: OZ v Šuriankach schvaľuje rozpočet na rok 2021 a roky 2022-2023. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 
Kontrolórka obce pani Ing. Anna Maťová informovala o Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2021. Plán kontrolnej činnosti bude zverejnený na internetovej stránke obce 
 
 
Hlasovanie 10: OZ v Šuriankach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
11. Inventarizácia majetku obce 
 
OZ starosta obce prečítal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, ktorú treba zrealizovať do 15.01.2021. 
Príkaz spolu so zoznamom členov jednotlivých komisií bude tvoriť prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia OZ. 
 
Hlasovanie 11: OZ v Šuriankach berie na vedomie vytvorenie komisií na vykonanie inventarizácie majetku 
obce Šurianky. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan, Zuzana Vanková, Viliam Búcora 
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
 
 
12. Interpelácia poslancov 
 
V tejto časti vystúpil poslanec Viliam Búcora. Pýtal sa na dôvody nesprávneho zverejňovania niektorých 
dokumentov, napríklad zápisníc OZ . Poslankyňa Zuzana Vanková upozornila na základe podnetu od občana, 
pána Petra Fixela, že sa postupne rozpadáva chodník pri čísle domu 3, a to hlavne z dôvodu otáčania sa 
nákladných a osobných áut pri bytovke číslo 228. Poslankyňa Zuzana Slišková mala dopyt na starostu obce, či 
aj obecné Fitness centrum môže žiadať o dotáciu z obecného rozpočtu. Ďalej tlmočila žiadosť od občanov, či je 
možné doplniť pasportizáciu hrobových miest o mená zomrelých po 27.04.2016, kedy bol menný zoznam 
vyhotovený. Na záver svojej žiadosti o slovo vyjadrila požiadavku, či by nebolo možné zostaviť a schváliť plán 
zasadnutí OZ na rok 2021. 
  



 
13. Rôzne 
 
V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných. 
 
14. Diskusia 
 
V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných. 
 
 
15. Návrh na uznesenie 
 
Predseda návrhovej komisie JUDr. Milan Kukučka konštatoval, že uznesenia zo zasadnutia OZ boli priebežne 
schválené. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. 
 
 
14. Záver 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval prítomným za účasť. 
Zároveň poprial všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku. 
 
 
 
 
 
Overovatelia:      Zuzana Slišková    Ing. Tomáš Ďuriška 
 
 
 
 
Zapísala:      Zuzana Vanková 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Marek Peňaško 
          starosta obce Šurianky 


