
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 

konaného dňa 29. júla 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. Žiadosť obce Čermany o schválenie pripojenia na kanalizačnú sieť k ČOV Šurianky 

5. Záhradný kultivátor – návrh na vyradenie z inventáru; žiadosť o odkúpenie 

6. Žiadosť o výmenu nájomného bytu 

7. Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

8. Návrh na členstvo v Komisii kultúry a športu (p. Eva Kupcová, knihovníčka OK) 

9. Príprava PHSR Šurianky 

10. Informácie starostu obce 

11. Interpelácia poslancov 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

uznášaniaschopnosti zastupiteľstva. Starosta obce navrhol na schválenie zmenu programu – doplnenie bodu 

– Žiadosť nájomníčky nájomného bytu, p. Janky Belákovej, ako bod č. 10 za bod č. 9 – Príprava PHSR 

Šurianky. 

Takto navrhovaná zmena v programe zasadnutia bola jednohlasne schválená. 

 

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

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

Bahelka, 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: 

Marek Sulan 

Zuzana Vanková 



 

Do návrhovej komisie boli zvolení: 

JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie 

Zuzana Slišková 

 

Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie. 

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

Bahelka, 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. Žiadosť obce Čermany o pripojenie na kanalizačnú sieť k ČOV Šurianky 

V tomto bode rokovania boli prítomní oboznámení o zámere obce Čermany o realizáciu novej IBV, ktorej 

projekt počíta s napojením na existujúcu sieť kanalizácie, ktorá ústi do ČOV Šurianky. Predmetná aktivita 

však podstatným spôsobom môže významnou mierou ovplyvniť prevádzku ČOV Šurianky a stokovú sieť 

prechádzajúcu obcou Hruboňovo a časťami obce Šurianky. Z tohto dôvodu bude pre riešenie tejto situácie 

zvolané pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnia zástupcovia obcí Hruboňovo, Čermany, Šurianky, realizátor 

stavebných prác a prevádzkovateľ ČOV Šurianky -Ing. Jozef Vyskoč. Výsledok rokovania pracovného 

stretnutia bude podkladom k rokovaniu ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach ukladá starostovi obce v lehote 30 dní zorganizovať pracovné stretnutie 

poslancov OZ v Šuriankach so starostami obcí Hruboňovo a Čermany a prevádzkovateľom ČOV predmetom 

ktorého bude rokovanie o otázkach týkajúcich sa technických a ekonomických aspektov ČOV Šurianky. 

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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x  

 

5. Záhradný kultivátor – návrh na vyradenie z inventáru; žiadosť o odkúpenie. 

V rámci tohto bodu bolo konštatované, že na základe uznesenia OZ o zakúpenie malotraktora (07/08.2020) 

sa stal doposiaľ používaný kultivátor nadbytočným majetkom (technický stav zariadenia nezodpovedal 

potrebám obce, neekonomická prevádzka a údržba) a je nevyhnutné schváliť jeho vyradenie z inventáru 

obce. Zároveň bol prítomným ohlásený zámer o odkúpenie tohto stroja p. Alfonzom Bahelkom, a to na 

súčiastky. Obecné zastupiteľstvo navrhlo cenu za odpredaj vo výške 20€. 

 

Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje návrh na vyradenie záhradného kultivátora z inventáru obce. 

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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach schvaľuje odpredaj vyradeného záhradného kultivátora pánovi Alfonzovi 

Bahelkovi v sume 20€ - za šrotovú cenu. 



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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Žiadosť o výmenu nájomného bytu 

Podateľňa Obecného úradu Šurianky obdržala žiadosť o výmenu nájomného bytu od rodiny Vermešovej, ako 

reakciu na uvoľnenie 3-izb. nájomného bytu po rodine Hanzlíkovej Rodina Vermešová je 5-člennou rodinou, 

toho času bývajúcej v 2-izb. byte 10BJ (č. 228). Obecné zastupiteľstvo predmetnú žiadosť vyhodnotilo ako 

opodstatnenú a predmetnú zmenu schválilo. 

 

Hlasovanie 07: OZ v Šuriankach prerokovalo a schválilo žiadosť rodiny Vermešovej o zámenu nájomného 

bytu do trojizbového bytu C2 v 15BJ 

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

Bahelka, Viliam Búcora  

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

7. Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

V tomto bode boli predstavené žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Posudzovaným bytom na pridelenie je 

uvoľnený byt po rodine Vermešovej (2-izb.; 10BJ). Spomedzi posudzovaných žiadostí, ktoré spĺňali 

podmienky (predovšetkým podmienku minimálneho a maximálneho príjmu domácnosti) boli vybraté 

viacčlenné domácnosti: žiadosť p. Močkovej, žiadosť p. Kukučku, žiadosť p. Mikulovej. Pomer hlasov 

poslancov pre jednotlivé žiadosti bol 2:2:2 a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Na základe tohto 

rozhodnutia bol o určenie nájomníka predmetného bytu vyzvaný starosta obce. Rozhodujúcim parametrom 

k určeniu nájomníka bol starostom obce určený dátum podania žiadosti. 

 

Hlasovanie 08: OZ v Šuriankach ukladá starostovi obce posúdiť platné žiadosti a určiť nájomcu do 

uvoľneného bytu po rodine Vermešovej. 

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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

8. Návrh na členstvo v Komisii kultúry a športu (p. Eva Kupcová, knihovníčka OK) 

Na základe žiadosti o členstvo v predmetnej komisii, ktorá vyplýva aj zo súčinnosti pozície knihovníčky pri 

príprave kultúrnych podujatí bolo členstvo p. Eve Kupcovej v komisii kultúry a športu poslancami prerokované 

a schválené. 

 

Hlasovanie 09: OZ v Šuriankach prerokovalo návrh na členstvo v komisii kultúry a športu, schválilo za 

člena komisie kultúry a športu p. Evu Kupcovu k 1. augustu 2020. 

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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

9. Príprava PHSR Šurianky 



Starosta informoval prítomných po potrebe vypracovania aktuálnej verzie záväzného dokumentu. Na jeho 

vypracovanie sa podujal starosta, avšak pre potreby plánu investičných akcií bude potrebné podať návrhy na 

plánované investície na obdobie rokov 2021 - 2028. 

 

 

10. Žiadosť nájomníčky nájomného bytu, p. Janky Belákovej 

Na základe predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, v rámci ktorého bola prerokovávaná 

žiadosť p. Janky Belákovej o výmenu vane a uznesenia, že žiadosť má byť dopracovaná, predovšetkým 

doplnená o znenie, že sa bude jednať o práce plne financované zo zdrojov nájomníka, bola nájomníčka o túto 

zmenu a doplnenie vyzvaná. Po predložení novej žiadosti Obecné zastupiteľstvo prerokovalo túto žiadosť 

a schválilo výmenu poškodenej vane za novú vaňu, resp. sprchový kút, pokiaľ tým nedôjde k zásadným 

úpravám na konštrukcii bytu a budovy. 

 

Hlasovanie 10: OZ v Šuriankach prerokovalo žiadosť nájomníčky p. Janky Belákovej o výmenu vane 

z dôvodu jej poškodenia a schválilo výmenu za novú vaňu na náklady nájomníčky bez nároku na dodatočnú 

náhradu. 

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

Bahelka, Viliam Búcora  

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

11. 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 sa bude uchádzať 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 

by mohla byť až na úrovni 11 000€. Žiadosť bude vypracovaná a zaslaná nasledujúce dni. 

Od roku 2021 bude vyplývať pre obce povinnosť triediť kuchynský odpad. Presnú podobu tohto systému 

budeme vedieť až po zasadnutí PZO, ktoré navrhne najlepšiu alternatívu zberu vzhľadom na technickú 

a ekonomickú efektivitu. Zároveň oznámil starosta obce zámer prehodnotiť systém platieb za odpad v obci 

z paušálnych platieb na množstvový zber. 

V kontexte návrhu výmeny pozemku medzi bytovkami, ktorého 2/3 vlastníkom je PD DEVIO za pozemok 

v areáli hosp. dvora Šurianky prebehlo stretnutie s predsedom družstva Ing. Jakubičkom, ktorý tento zámer 

privítal. Zároveň po diskusii s predsedom môžeme po zozbieraní úrody na pozemkoch obce Šurianky v tesnej 

blízkosti 10BJ realizovať v postupných krokoch zámer vytvorenia oddychovej zóny, zahŕňajúcu výsadbu 

stromov z projektu Zelené obce. 

 

Hlasovanie 11: OZ v Šuriankach berie na vedomie informácie starostu obce. 

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

Bahelka, Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

12. Interpelácia poslancov 

V tejto časti zasadnutia sa poslanec Viliam Búcora pýtal na postup s uzatváraním dodatkov k nájomným 

zmluvám. Na základe zmien, ktoré sú pri nájomných zmluvách chystané bude vypracované VZN o nájme 

bytov vo vlastníctve obce, ktoré bude prerokované s nájomníkmi na spoločnom stretnutí, po tomto stretnutí 



budú uzatvorené nájomné zmluvy na dobu do januára 2021, nakoľko z dôvodu zhoršenej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19 by nebolo vhodné meniť podmienky nájmu počas prebiehajúceho roka. 

Poslankyňa Zuzana Slišková sa pýtala na možnosť upraviť od buriny a kríkov v okolí nehnuteľnosti pri 

prechode pre chodcov na hlavnej ceste prislúchajúcej k domu č. 74. Žiaľ obec nemôže zasahovať do 

súkromného vlastníctva občanov. Bude vyčistený priestor chodníka a bezprostredných priestorov. 

Poslankyňa Zuzana Slišková sprostredkovala poďakovanie od občanov, ktorí sa zúčastnili Letných Slávností 

v parku, že boli k dispozícii toalety obecného úradu pri bývalej pošte. 

 

13. Rôzne 

V časti rôzne vystúpil p. Peter Nemček, ktorý žiadal vedenie obce o riešenie situácie s dažďovou kanalizáciou 

v časti obce Perkovce, ktorá je súčasť projektu radovej výstavby. Predmetná kanalizácia spôsobuje 

zaplavenie časti cesty počas silných dažďov. Ďalej sa pýtal na termín a možnosť výstavby vodovodu v časti 

obce Perkovce. Z dôvodu nesúčinnosti Environmentálneho fondu, ktorý predmetný projekt bude financovať, 

nie je známe, kedy k realizácii dôjde. Ďalšia otázka bola smerovaná na výstavbu plánovaného chodníka v tejto 

časti obce. Predmetom dohody s realizátorom radovej výstavby bolo vybudovanie novej trafostanice 

a zároveň chodníka v Perkovciach. Podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov spoločnosti, ktorá výstavbu 

zabezpečuje, je vybudovanie chodníka v Perkovciach prisľúbené. Termín výstavby nevedia špecifikovať. 

Zároveň žiadal vedenie obce o riešenie neúnosnej situácie so psami na susednej parcele prislúchajúcej 

k domu č. 201. 

Zároveň, starosta obce informoval prítomných o doručenej žiadosti o uvoľnenie z pracovnej pozície hl. 

kontrolór obce, ktorú zaslala hlavná kontrolórka obce, p. Eva Stodolová. 

 

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. 

 

16. Záver 

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

 

 

Overovatelia:   Marek Sulan   Zuzana Vanková 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašpariková 

 

V Šuriankach dňa 7. augusta 2020 

 

 

                    PaedDr. Marek Peňaško 

                      starosta obce Šurianky 


