
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 26. augusta 2020 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. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 k 31. 08. 2020 

5. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely č. C64/2 p. Kormančíkovi 

6. Príprava výberového konania na pozíciu hlavný kontrolór obce 

7. Príprava rekonštrukcie kultúrneho domu 

8. Príprava investičných akcii na rok 2021 

9. Informácie starostu obce 

10. Interpelácia poslancov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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: 

Katarína Gašparíková 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Tomáš Ďuriška 

Marek Sulan 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Zuzana Vanková 



 

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. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 k 31. 08. 2020 

V tejto časti zasadnutia bol predložený návrh na zmenu položiek rozpočtu, ktoré vyplynuli z reálnych príjmov 

obce a reálneho čerpania. Tento rozpočet bol zverejnený na stránke obce, úradnej tabuli obce a bol zaslaný 

aj poslancom OZ. K jednotlivým položkám zmeny rozpočtu sa na ekonómku obce mailom obrátila poslankyňa 

Zuzana Vanková a jednotlivé otázky jej boli zodpovedané. 

 

Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2020 k 31. 8. 2020. 

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

Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x  

 

5. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely č. C64/2 p. Kormančíkovi. 

Na základe schváleného zámeru odpredaja časti parcely – areálu MŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bola vypracovaná kúpna zmluva, ktorej návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce a je aj súčasťou 

dokumentácie na webovej stránke obce. K predmetnej aktivite prebehla diskusia v rámci zasadnutia OZ 

v mesiaci jún 2020, na ktorom sa zámer schválil. Kúpna cena bola stanovená na sumu 1,50 €/m2 (spolu 

42,00€, ktorá bude poukázaná na účet obce).  

 

Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje kúpnu zmluvu na odpredaj časti parcely č. C64/2 p. 

Kormančíkovi. 

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

Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Príprava výberového konania na pozíciu hlavný kontrolór obce 

Z dôvodu vzdania sa funkcie hlavného kontrolóra – p. Evy Stodolovej, obec Šurianky musí vyhlásiť na 

uvoľnenú pozíciu výberové konanie, ktorého výsledkom bude voľba hlavného kontrolóra. Pre výberové 

konanie je potrebné zadefinovať podmienky pracovnej pozície. Po diskusií sa poslanecký zbor dohodol na 

ponechaní podmienok, ktoré platili aj v predchádzajúcom období činnosti kontrolóra obce – úväzok 10% (4 

hodiny týždenne). Plat vyplývajúci zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Vytvorí sa výberová komisia, 

ktorá posúdi splnenie podmienok uchádzačov a navrhne poslancom na schválenie niektorého z uchádzačov 

na funkciu hlavného kontrolóra. Do výberovej komisie sa prihlásil JUDr. Milan Kukučka a p. Zuzana Vanková. 

 



Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach ukladá starostovi obce vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného 

kontrolóra obce Šurianky.  

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

Búcora  

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach schvaľuje 10% pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi obce.  

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 členov výberovej komisie pre výber hlavného kontrolóra obce 

Šurianky v zložení JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Vanková a starosta obce Šurianky. 

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

Búcora  

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

7. Príprava rekonštrukcie kultúrneho domu 

Na základe schváleného financovania projektu rekonštrukcie kultúrneho domu v Šuriankach môžu práce 

započať v októbri 2020. Z tohto dôvodu je potrebné zadefinovať termín prác, financovanie projektu 

a nadväzujúce práce na objekte. Starosta obce navrhuje do vyvolaných prác zahrnúť odvetranie/klimatizáciu 

sály, čistenie a konzervovanie parkiet, vymaľovanie stien sály, čistenie a oprava opony a priestorov javiska 

a presťahovanie zázemie zvukára na balkón v zadnej časti sály, čo si bude vyžadovať natiahnutie káblových 

rozvodov. Poslankyňa Zuzana Slišková navrhla výmenu dvojdverí pod balkónom, ktoré vedú do bočnej 

miestnosti. Zároveň požiadal prítomných, pokiaľ majú nápad na doplnenie prác, môžu ich navrhnúť starostovi 

obce aj po skončení zastupiteľstva. 

Projekt v hodnote 148 000 € bude prefinancovaný sumou 130 500 € Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

a zvyšné prostriedky budú musieť byť čerpané z vlastných zdrojov rozpočtu obce. Jedná sa však 

o financovanie až po realizácii projektu, preto bude potrebné nájsť spôsob vyplatenia faktúr, vystavených 

dodávateľom prác. Poslanec Viliam Búcora navrhuje jednania s firmou o možnosti pôžičky. V minulosti boli 

takouto formou financované niektoré projekty v obci a výška úroku bola zvyčajne vo výške 2%. 

Ďalej však je možnosť úveru z banky, preto starosta obce navrhuje, že dá vypracovať ponuky na preklenovací 

úver viacerým bankovým spoločnostiam. Výsledok jednaní s dodávateľom prác a s bankami oznámi na 

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

8. Príprava investičných akcii na rok 2021 

Z dôvodu prípravy rozpočtu na rok 2021 je potrebné navrhnúť zoznam investičných akcií, ktoré by bolo 

potrebné začať pripravovať alebo realizovať v roku 2021. Starosta obce navrhuje vybudovanie zariadenia na 

aktívne spomaľovanie vozidiel v časti obce Perkovce, ako jednu z kompenzácii absencie chodníka a zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov v tejto časti obce. Predmetnú aktivitu dá posúdiť príslušnému odboru okresného 

úradu a dopravnému inšpektorátu v Nitre. 



Poslanec JUDr. Milan Kukučka navrhuje do budúcoročného rozpočtu zahrnúť výdavky spojené s prípravou 

rozšírenia ČOV Šurianky, ktorej potreba vyplynula v diskusií pracovného stretnutia so starostami obcí 

Čermany, Hruboňovo, Šurianky a prevádzkovateľom ČOV – Ing. Vyskočom. 

Zároveň dal návrh na rozšírenie kamerového systému v obci. 

 

 

9. Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval prítomných o aktuálnej výške podielových daní, ktoré sú jedným zo základných 

finančných zdrojov príjmu do obecného rozpočtu a momentálne sú negatívne ovplyvnené efektom opatrení 

súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. 

Obec Šurianky požiadalo o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako náhradu 

časti mzdových výdavkov na chod MŠ počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Výška tejto dotácie bude 

11 500€. 

Starosta obce informoval prítomných o zákonnej povinnosti mať uzavretú zmluvu so subjektom na odchyt 

zatúlaných psov. O ponukách budú prebiehať rokovania. 

Starosta obce predniesol žiadosť Mgr. Kataríny Búcorovej o poskytnutie školských lavíc, ktoré sú v inventári 

obce po zrušení ZŠ. Obecné zastupiteľstvo žiadosti vyhovelo.  

V uplynulých dňoch opäť došlo k poškodeniu jedného zo stromov v obecnom parku. Poslanci OZ navrhujú 

vykonať pasportizáciu drevín a v roku 2021 bezpečnostný orez stromov. 

 

 

10. Interpelácia poslancov 

V tejto časti vystúpil poslanec Viliam Búcora. Upozornil na problém so zverejnením dokumentáciu 

predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva. Zároveň požadoval o vyčistenie priestoru multifunkčného 

ihriska od poškodeného dreveného prístrešku na športové náradie. 

Poslankyňa Zuzana Vanková sa pýtala na obsah a termín stretnutia s nájomcami bytovky. Stretnutie 

prebehne v priestore kultúrneho domu v období po vysťahovaní kostola. Pripravené budú dodatky 

k nájomným zmluvám a budú prednesené návrhy k zmene a doplnení VZN o nájomných bytoch a zoznam 

aktivít prislúchajúcich k priestorom bytoviek. 

 

11. Rôzne 

V tejto časti pripomenul poslanec Viliam Búcora potrebu výmeny vodomerov. Aj rozpočet obce, ktorý bol 

schválený ráta s touto položkou s prevádzkovateľom vodovodu obec rokuje o realizácii výmeny vodomerov. 

Starosta obce podal informáciu o rokovaní s riaditeľom RSÚC v Nitre o potrebe prehĺbenia odtokových jarkov 

popri štátnej ceste a prísľube túto situáciu riešiť v nasledujúcom období. 

 

12. Diskusia 

V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných. 

 

13. 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. 

 

 

 



Overovatelia:   Marek Sulan   Ing. Tomáš Ďuriška 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašpariková 

 

V Šuriankach dňa 3. septembra 2020 

 

 

                    PaedDr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 


