
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 26. júna 2019 o 17:30 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. Záverečný účet obce za rok 2019 

5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu na rok 2020 

6. Prerokovanie a prijatie VZN o prevádzkovom poriadku pumptrack dráhy Šurianky 

7. Prerokovanie a schválenie zámeru o nákup komunálnej techniky - malotraktor 

8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. C 64/2 kat. úz. Šurianky 

9. Štatút obecnej knižnice – prerokovanie a schválenie 

10. Menovanie knihovníka obecnej knižnice 

11. COVID-19 – opatrenia a dopady 

12. Ukončenie členstva v komisii kultúry a športu 

13. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 

14. Informácie starostu obce 

15. Interpelácia poslancov 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Šurianky otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuriankach uvítaním, skonštatovaním 

uznášaniaschopnosti zastupiteľstva aj navzdory (ospravedlnenej) neprítomnosti dvoch poslancov (Bahelka, 

Búcora) a hlavnej kontrolórky obce p. Evy Stodolovej. Pripomenul potrebu dodržiavania opatrení plynúcich so 

situácie vzťahujúcej sa na šírenie ochorenia COVID-19. Po návrhu poslankyne p. Zuzany Sliškovej o zaradení 

prestávky medzi bodmi programu, starosta obce navrhol na schválenie zmenu programu – doplnenie bodu – 

Prerokovania a schválenie zámeru Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ako bod č. 11 za bod č. 10. 

Menovanie knihovníka obecnej knižnice. 

Takto navrhovaná zmena v programe zasadnutia bola jednohlasne schválená. 

 

Hlasovanie 01 OZ v Šuriankach schvaľuje program ôsmeho zasadnutia OZ po zmene: 

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

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 

Zuzana Slišková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Zuzana Vanková 

 

Hlasovanie 02: 

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, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo sú v procese plnenia. 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2019 

 

Starosta obce v tomto bode rokovania sprostredkoval ospravedlnenie hl. kontrolórky za neúčasť na zasadnutí 

zo zdravotných dôvodov. Materiály (stanovisko), ktoré vypracovala k záverečnému účtu. Predmetné 

stanovisko prečítal starosta obce. V rozprave k tomuto bodu vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková, ktorá sa 

pýtala na formálne nedostatky záverečného účtu obce, predovšetkým na časť kde je uvedené, že záverečný 

účet predkladá starosta, prípadne zamestnanec obce (účtovník). Zároveň sa pýtala, na možnosť zmeny 

rozpočtu zamestnancom obce, ako je uvedené v záverečnom účte. Predkladateľom dokumentu je starosta, 

ktorý predmetný dokument dal vypracovať zamestnancovi obce – účtovníkovi. Znenie tejto časti bude 

zmenené. Zmenu rozpočtu zamestnanec nemôže vykonať bez poverenia a schválenia starostom. V uvedenej 

časti znenia dokumentu je však uvedené, že zmenu vykonala pracovníčka a zmenu schválil starosta, čo je 

formálne správne. Zároveň pani poslankyňa Vanková poukázala na nedoplnený údaj v časti prijaté granty 

a transfery, kde vo vete chýbal výsledný údaj z tabuľky. 

Záverečný účet obce bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie 03: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x  

 

Hlasovanie 04: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2020. 



 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s finančnou situáciou, ktorá nastala po poslednom schválení 

rozpočtu na rok 2020 (december 2019). Ministerstvo financií Slovenskej republiky ešte v decembri predbežne 

skrátilo príjem v systéme podielových daní približne o 5 000 €, čo je výpadok, ktorý je potrebné zahrnúť na 

strane príjmov do platného rozpočtu. 

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a jej dopadov na stav národnej ekonomiky, ktorý je predpokladom 

pre ešte výraznejšie krátenie príjmov v položke podielových daní, pristúpila obec k zmrazeniu všetkých 

nevyhnutných výdavkov, ktoré by mohli zásadným spôsobom narušiť bežný chod obce (rekonštrukcia 

zdravotného strediska, WC vo fitcentre, kuchyňa v materskej škole a pod.). 

Zmena rozpočtu bola jednohlasne schválená. 

 

Hlasovanie 05: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Prerokovanie a prijatie VZN o prevádzkovom poriadku pumptrack dráhy Šurianky 

 

Starosta obce informoval prítomných o realizácii pumptrackovej dráhy, zámeru, ktorý bol predložený do 

rozpočtu v roku 2019. Predmetná aktivita sa uskutočnila v mesiacoch marec a apríl 2020. Pre používanie 

dráhy je potrebné vyčleniť priestor dráhy v ktorom bude platiť predložený prevádzkový poriadok. Materiál – 

návrh VZN o prevádzkovom poriadku pumptrackovej dráhy bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webe 

obce. K jeho zneniu neboli námietky a obecné zastupiteľstvo prevádzkový poriadok schválilo a VZN prijalo. 

 

Hlasovanie 06: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

7. Prerokovanie a schválenie zámeru o nákup komunálnej techniky - malotraktor 

 

Nakoľko kultivátor, ktorý sa doposiaľ používal ako komunálna technika (predovšetkým zvoz rôzneho 

materiálu, pripadne kosenie), nespĺňal požiadavky, ktoré si práca vyžaduje, nebol určený na prevádzku na 

pozemných komunikáciách, nebol technicky spôsobilý na uvedenú prác. Momentálne je znefunkčnený, 

nakoľko sa v ňom pokazilo niekoľko súčiastok a jeho oprava je neefektívne. Z hľadiska prieskumu trhu 

a zisťovania skúseností aj iných samospráv dala obec Šurianky vypracovať cenové ponuky na malotraktory, 

ktoré by plnohodnotne zabezpečili práce, ktoré boli vykonávané predchádzajúcou technikou, ba dokonca sa 

možnosti komunálnych prác skvalitnia a rozšíria. Z predložených ponúk a ich posúdenia vyplynula možnosť 

nákupu malotraktora KUBOTA. Podľa predloženej ponuky bude malotraktor obsahovať vlečku, mulčovač 

a radlicu na sneh. Na základe princípu hospodárnosti s nakladaním majetku obce bola firma požiadaná 

o vypracovanie akciovej ceny a v tejto požiadavke nám bolo vyhovené. Predmetný stroj bude zakúpený 

formou leasingu s dobou splácania 60 mesiacov. Celková suma malotraktora KUBOTA s kabínou, vlečkou, 

mulčovačom a radlicou je spolu 24.095 €. Vypracovaná cenová ponuka je prílohou tejto zápisnice 

a dokumentáciu k OZ. 

Predmetný návrh poslanci jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie 07: 



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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku prc. č. C 64/2 kat. úz. Šurianky 

 

Obec Šurianky obdržala žiadosť p. Kormančíka (č. d. 82) o odkúpenie časti susednej parcely (č. C 64/2) – 

záhrady pri MŠ, z dôvodu potreby vybudovania oporného múrika ku stabilizácii svahu pri rodinnom dome. 

Z priestorových a geomorfologických dôvodov je potreba oporný múr vybudovať o niekoľko desiatok 

centimetrov ďalej od existujúceho oplotenia. 

Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a dokumentácie k zápisu na kataster bude hradiť 

žiadateľ zo svojich zdrojov. 

Poslanci sa s návrhom oboznámili a na základe praxe z predchádzajúcich podobných situácii navrhujú kúpnu 

sumu 1,50 Eur/1 m2 (1,50 € x 28 m2 = 42 €). 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odkúpenia časti parcely kúpnou zmluvou za cenu 1,50 € za 1 m2 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom ďalšieho zasadnutia OZ bude schválenie samotnej kúpnej 

zmluvy. 

 

Hlasovanie 08: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

9. Štatút obecnej knižnice – prerokovanie a schválenie 

 

Starosta obce predložil návrh Štatútu obecnej knižnice, ktorý vypracovala knihovníčka obce Mgr. Lucia 

Halmešová  a ktorý vyplynul zo zmeny legislatívy týkajúcej sa obecných knižníc. Ide o úpravu zmeny znenia 

zákona v dokumente. Predmetnú zmenu štatútu obecnej knižnice prítomní poslanci jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie 09: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

10. Menovanie knihovníka obecnej knižnice 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o výsledku výberového konania na pozíciu knihovníka obce. 

Výberové konanie bolo vyhlásené 5. júna 2020 (informačná tabuľa obce, webová stránka obce, obecný 

rozhlas). Členmi výberového konania boli starosta obce PaedDr. Marek Peňaško, Mgr. Lucia Halmešová, 

Zuzana Slišková a Zuzana Vanková. Na výberové konanie sa prihlásili 4 uchádzači (Aneta Ďurišková, Kristína 

Klučárová, Eva Kupcová, Zuzana Valentová). Na základe výberového konania (17. júna 2020), ktoré bolo 

vedené formou interview bola vybratá jedna uchádzačka – p. Eva Kupcová, ktorá bola obecnému 

zastupiteľstvu odporučená na menovanie do pozície vedúci obecnej knižnice. Prítomní poslanci jednohlasne 

schválili menovanie vedúcej obecnej knižnice. 

 

Hlasovanie 10: 

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

PROTI: x 



ZDRŽAL SA: x 

 

11. Prerokovanie a schválenie zámeru VÚVH 

 

Obec Šurianky bola požiadaná o súčinnosť v rámci projektu monitorovania stavu a kvality podzemných vôd, 

ktorý si vyžaduje vybudovanie prieskumného vrtu v katastri obce. Navrhovaný vrt je lokalizovaný na parcele, 

ktorá je vo vlastníctve obce -  na poľnej ceste pri časti obce Perkovce (parc. č. 307). Realizácia vrtu je 

predpokladaná v mesiacoch júl a august 2020 a doba trvania nájmu časti predmetnej parcely je 15 rokov. 

K 31. januáru kalendárneho roka trvania nájmu bude obci vyplatená suma vo výške 30 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predmetný zámer a uložilo starostovi obce uzatvoriť dohodu o umiestnení 

objektu na predmetnom pozemku. 

 

Hlasovanie 11: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

12. COVID-19 – opatrenia a dopady. 

 

Medzi činnosti obce, ktoré boli počas vyhlásenej karantény vykonávané bolo šitie rúšok (približne 400 ks) pre 

obyvateľov obce, ktoré zabezpečili na báze dobrovoľníctva p. Eva Kondelová, p. Zuzana Mikulová, p. Zuzana 

Slišková, p. Edita Chovancová, p. Viera Plaštiaková. Starosta obce zabezpečoval dovoz potravín a liekov na 

pomoc odkázaným dôchodcom a to na základe vyhlásenia v obecnom rozhlase. Zároveň obec zabezpečila 

dezinfekciu spoločných priestorov nájomných bytov, autobusových zastávok a priestorov materskej školy. 

Dôsledky opatrení na národnej úrovni spôsobili značný pokles podielových daní obce a na základe 

predpokladov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bola poslancom predložená analýza stavu reálneho 

prijímania finančných prostriedkov z finančného riaditeľstva SR za január až jún 2020 v porovnaní s rovnakým 

obdobím roka 2019. Z analýzy vyplýva predbežný výpadok na úrovni 18.033 € voči v decembri schválenému 

rozpočtu na rok 2020.  

 

Hlasovanie 12: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

13. Ukončenie členstva v komisii kultúry a športu 

 

V tejto časti zasadnutia OZ predložil starosta obce žiadosť Ing. Michaely Ďuriškovej o ukončenie členstva 

v Komisii kultúry a športu z osobných dôvodov. Obecné zastupiteľstvo predmetnú žiadosť zobralo 

jednohlasne na vedomie. 

 

Hlasovanie 13: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

14. Správa o činnosti komisie kultúry a športu 

 



Predsedníčka komisie p. Zuzana Vanková informovala prítomných o poslednej konanej kultúrnej akcii, ktorou 

bol Karneval, konaný v januári. Z dôvodu pandémie sa ďalšie podujatia nekonali. Prvým podujatím po 

uvoľnení opatrení bol cyklovýlet do Výčap-Opatoviec, ktorý mal väčšiu účasť v porovnaní s vlaňajším 

ročníkom. Pripravovanými akciami je Kultúrne leto v obecnom parku a športové podujatie Hýbme sa Šurianky. 

Z dôvodu zhoršenej finančnej situácie obce navrhla na základe debaty s členmi kultúrnej komisie vyberať 

vstupné na podujatie vo výške 3 €. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu predsedníčky komisie na 

vedomie a zároveň schválilo výšku vstupného na návštevníkov Letných Slávnosti starších ako 15 rokov na 

úrovni 3 Eur. 

 

Hlasovanie 14: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: Zuzana Slišková 

 

 

15. Informácie starostu obce 

 

Starosta obce informoval prítomných o všetkých činnostiach týkajúcich sa obce za obdobie, kedy 

z pandemických dôvodov nebolo možné zorganizovať zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

V januári 2020 bola obec zahrnutá do 10km ochranného pásma z dôvodu výskytu ochorenia vtáčej chrípky, 

čo malo za následok vykonávanie niektorých opatrení na území obce, o ktorých boli obyvatelia informovaní. 

Jedným z opatrení bolo sčítavanie hydiny a iného vtáctva v domácnostiach, ktoré zabezpečovali pracovníci 

obce. 

Obecný úrad bol súčinný aj pri prokurátorskej previerke zameranej na činnosť hlavného kontrolóra a priebeh 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správou prokurátora boli poslanci oboznámení. 

Nasledovala kontrola z inšpekcie životného prostredia, zameraná na činnosť ČOV. Z tejto kontroly vyplynulo, 

že ČOV pracuje v štandardnom režime bez porušení nariadení stanovených príslušnými úradmi a neboli 

udelené žiadne opatrenia. 

V jesenných a zimných mesiacoch 2020 prebehne pod administratívou obecného úradu Šurianky sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa na území SR vykonáva každých 10 rokov. 

Starosta ďalej informoval o zapojení obce do projektu Zelené obce, v rámci ktorého bolo vyčlenených niekoľko 

lokalít v obci, v ktorých bude prebiehať výsadba drevín (obecný park, areál detského ihriska, areál MŠ, 

priestor dolnej zastávky BUS, priestor za budovou 10BJ bytového domu. 

Od. 1. 6. 2020 preberá Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie odpadu pod svoju 

pôsobnosť aj zber stavebného odpadu, nakoľko túto službu vedia zabezpečiť lacnejšie, než doposiaľ (spol. 

ENVI-GEOS). Prehľad cien bude uvedený na webe obce, v časti odpadové hospodárstvo. 

31. 5. 2020 obec v spolupráci s obcou Hruboňovo opätovne žiadalo spoločnosť Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť o prehodnotenie investičných aktivít a zaradenie projektu prepojenia vodovodu až na systém 

vodovodu v Čermanoch. 

V jarných mesiacoch boli vykonané opravy a revízie strešných okien na 15BJ, ktoré nasledovali po 

komplexnej oprave a revízii všetkých fasádnych okien a dverí (dec. 2019) za cenu 1.496,40€ (24 okien). 

Stav splácania dlhodobých pohľadávok - ku koncu júna je splatených 52,85% čo je 5.035,48€. Zostáva 

vymôcť 4.492,28 €. 

Na Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia bola podaná žiadosť o dotáciu vyplývajúcu 

z miery separácie komunálneho odpadu  (poplatok za skládkovanie). V deň konania zasadnutia bola obci 

predmetná dotácia schválená a pripísaná na účet obce vo výške 682€. 

V marci boli vymenené rozbité sklá na BUS zastávkach. 



Regionálna správa a údržba ciest Nitra prisľúbila na žiadosť starostu obce, riešenie situácie so zatápaním 

niektorých domácnosti počas prívalových dažďov z dôvodu zlého spádovania vozovky štátnej cesty 

prechádzajúcej obcou. 

Bola ukončená verejná súťaž na dodávateľa plynu a elektrickej energie. Vysúťaženými spoločnosťami sú SPP 

a MAGNA ENERGIA. 

V mesiaci február boli vykonané opatrenia na zabezpečenie kabín na futbalovom ihrisku (spílenie stromov) + 

odstránenie vyschnutých smrekov na detskom ihrisku + redukcia korún stromov pri budove MŠ. 

Na základe informácie starostu obce Čermany bude predložená žiadosť obci Šurianky o možnosť napojenia 

plánovanej IVB v obci Čermany na ČOV Šurianky.  

 

Hlasovanie 15: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

16. Interpelácia poslancov 

 

V rámci tohto bodu sa pýtala poslankyňa p. Zuzana Slišková na znovuotvorenie obecného parku, ktorý je 

uzavretý z dôvodu zrútenia stromu počas silného vetra. Zároveň upozornila na opakujúce sa výpadky 

verejného osvetlenia, najmä po silnom vetri alebo po daždi. A nakoniec vyjadrila vďaku za možnosť platby 

poplatkov a daní prostredníctvom internet bankingu na základe výpisov, ktoré sú doručované do poštových 

schránok. Odpoveď: Obecný park bude znovuotvorený po odstránení rizikového stromu. Nakoľko je 

zachytený a visí nad terénom, je potrebné ťažkou technikou zvaliť kmeň na stranu. Zadaždené počasie však 

spôsobuje, že nie je možné poslať ťažký mechanizmus do parku, nakoľko by poškodil trávnaté plochy parku. 

Náprava bude vykonaná hneď, ako to situácia dovolí. Výpadky verejného osvetlenia sú v stave riešenie. Na 

niektorom úseku vedenia v obci dochádza ku skratu, čo spôsobuje vyhodenie ističov. Tie následne chodí 

zapínať starosta hneď po nahlásení, alebo osobnom zistení. Nakoľko k týmto výpadkom dochádza 

predovšetkým počas búrok, ktoré sú v noci (keď sú zapnuté lampy VO) je obtiažne posúdiť, kde ku skratu na 

vedení dochádza. 

Pani poslankyňa Zuzana Vanková požiadala prítomných o zostavenie harmonogramu obecných 

zastupiteľstiev. Z dôvodu najväčšej flexibility v riešení rôznych podnetov sa zastupiteľstva usporadúvajú 

podľa potreby minimálne však 1x za 3 mesiace. Spoločnou dohodou poslancov bolo stanovené, že 

zastupiteľstvá budú bývať aspoň v jednotný termín a to stredy o 18:00. 

Poslanec JUDr. Milan Kukučka žiadal spustenie systému informovania občanov prostredníctvom SMS (resp. 

e-mailov). Daný systém je pred spustením, dolaďujú sa posledné detaily. Robí sa interne, bez vzniknutých 

nákladov. 

Následne sa pýtal na situáciu s parkovaním pracovných strojov pri dolnej zastávke BUS. Predmetná situácia 

sa musí riešiť z hľadiska nájmu ale i z hľadiska ochrany životného prostredia (prevádzkové kvapaliny). 

Obdobný problém nastáva aj pri budove požiarnej zbrojnice. 

 

 

17. Rôzne 

 

V tejto časti starosta obce interpretoval žiadosť nájomníčky bytu p. Belákovej o výmenu poškodenej vane. 

Poslanci OZ žiadali doplnenie žiadosti o znenie, že predmetná aktivita – výmena vane bude hradená zo 

zdrojov nájomníka a bez možnosti dodatočného vyplatenia. 

Starosta obce požiadal prítomných o zasielanie návrhov investičných akcii z dôvodu spracovania PHSR obce, 

kde bude zhrnuté plánované rozvojové aktivity. 



 

Hlasovanie 16: 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

.  

 

18. Diskusia 

 

V tejto časti nevystúpil žiadny z prítomných. 

 

19. Návrh na uznesenie 

 

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

schválené. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. 

 

20. Záver 

 

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

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Tomáš Ďuriška   Zuzana Slišková 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašpariková 

 

V Šuriankach dňa 01. júla 2020 

 

 

                    PaedDr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 


