
Zápisnica 
 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach  
konaného dňa 22. septembra 2021 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. Prerokovanie a prijatie VZN o miestnom poplatku za rozvoj  
5. Rada školy pri Materskej škole Šurianky  
6. Rôzne 

7. Interpelácia poslancov 

8. Diskusia 
9. Správa predsedu návrhovej komisie  
10. Záver 
 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce Šurianky PaedDr. Marek Peňaško otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuriankach 
uvítaním a konštatovaním uznášaniaschopnosti zastupiteľstva. Navrhol úpravu programu v bode č. 6. 
Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja parcely reg. C č. 161/46. Ostatné body v programe sa posúvajú. 
 
Hlasovanie 01/17: OZ v Šuriankach schvaľuje program sedemnásteho zasadnutia OZ so zmenou v bode 6. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  
PROTI: x  
ZDRŽAL SA: x 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie boli zvolení:  
JUDr. Milan Kukučka – predseda návrhovej komisie  
Viliam Búcora  
         
Písaním zápisnice bola poverená:  
Zuzana Vanková  
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  
Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Slišková 
 
Hlasovanie 02/17: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie.  
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, 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 miestnom poplatku za rozvoj 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe upraviť existujúce VZN v § 7 výpočet poplatku za rozvoj, 
nakoľko sa výpočet musí zo zákona znížiť o 60 m2. Zároveň sa VZN zjednotí sadza všetkých stavieb na 10 
EUR za  m2.   
    
Hlasovanie 03/17: OZ v Šuriankach schvaľuje VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj  
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  
PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 
 
5. Rada školy pri Materskej škole Šurianky 
 
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných o potrebe zvolenia novej Rady školy pri Materskej škole 
Šurianky, z dôvodu, že predchádzajúcej rade skončil mandát. Pedagogický zástupca - Mgr. Natália Plaštiaková, 
nepedagogický zástupca - Helena Šiková a zástupci z radov rodičov - Ing. Marián Krčmár a pani Marcela 
Káčerová, boli zvolení hlasovaním rodičov. Piateho člena rady školy, je povinné zvoliť obecné zastupiteľstvo, 
Starosta navrhol za člena Ing. Tomáša Ďurišku.   
 
Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje Ing. Tomáša Ďurišku za člena Rady školy pri Materskej škole v 
Šuriankach  
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  
PROTI: x  
ZDRŽAL SA: x 
 
6. Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja parcely reg. C č. 161/46. 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti pána Turisa s partnerkou o odkúpení obecnej parcely C číslo 
61/46 do osobného vlastníctva z dôvodu, že táto parcela vo výmere 46 m2 sa nachádza v časti pozemku, 
ktorého sú vlastníkom. Jedná sa o časť záhrady medzi parcelou, kde je zámer výstavby rodinného domu 
a vodným tokom. 
 
Hlasovanie 05/17: OZ v Šuriankach schvaľuje odpredaj parcely C číslo 61/79 vo výmere 46 m2 za cenu 1,50 
EUR/m2 z dôvodu osobného zreteľa  
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  
PROTI: x  
ZDRŽAL SA: x  
 
7. Rôzne 
 
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti podaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce. 
Poslanci sa zhodli, že najpravdepodobnejšie bude vhodné podporiť kultúru a šport. Možnosť podania žiadosti 
od SČK miestna organizácia Šurianky v oblasti verejného zdravotníctva bude predmetom zistenia. Očakávajú 
za žiadosti od TJ Družstevník Šurianky a OZ Šuriančanka, ktoré bude potrebné schváliť a zapracovať do 
rozpočtu obce na rok 2022.  
 

Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE oblasti poskytovania dotácií na rok 2022 – v zmysle § 3 ods. 

1 písm. a), c), i) VZN č6/2019. 
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  
PROTI: x  
ZDRŽAL SA: x  
 
  
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ: 
- o percentuálnej výške zaočkovaných obyvateľov obce proti ochoreniu COVID-19, ktorá je k 22.9.2021 – 
34,65%, 
- o čerpaní podielových daní do 09/2021. 
 
Hlasovanie 07/17: OZ v Šuriankach berie na vedomie informácie starostu obce  
ZA: Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Zuzana Vanková, Viliam Búcora  



PROTI: x  
ZDRŽAL SA: x  
      
  
8. Interpelácia poslancov 
 
V tejto časti programu dal starosta obce slovo ako prvej pani Zuzane Vankovej, ktorá sa dotazovala: 
- ako je vybavená sťažnosť ohľadom poškodenia majetku pána Havera – odpoveď: pán Haver nedodal 
hodnoverné doklady na preukázanie spôsobenej výšky škody, 
- kronika obce, či a kým sa vedie – odpoveď: Mgr. Lucia Halmešová kroniku odovzdala na obec, momentálne ju 
nikto nevedie, 
- kedy sa bude opravovať prepadnutá cesta k bytovkám – odpoveď: oprava sa bude realizovať v najbližších 
dňoch, 
- či je zakúpená voliéra na odchyt zatúlaných psov – odpoveď: je to v riešení, 
- o možnosti virtuálneho cintorína aj na základe viacerých požiadaviek od obyvateľov obce – odpoveď: pán 
starosta oslovil firmy, ktorá spracovala v našej obci pasportizáciu cintorína, ponúka nám poplatok 108 EUR 
ročne za vedenie služby, plus 110 – 130 EUR za jeho zavedenie, 
- o vyhlásení oznamu o pokosení cintorína – odpoveď: z dôvodu, že sa cintorín kosí viac dní, nie je možné 
vyhlásiť ukončenia kosenia, 
- či obec neporušila zákon o nezverejnení informácie o oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkov 
verejného funkcionára – odpoveď: nakoľko táto povinnosť je nová, od roku 2021, nebola zverejnená, ale došlo 
k náprave a na webe obce v časti starosta je oznámenie zverejnené, 
- kedy sa pokosí tráva pred 15 bytovkou – odpoveď: bude uverejnený oznam, aby si obyvatelia preparkovali 
autá a porast sa skosí, 
- stav škôlky – odpoveď: poslancom obecného zastupiteľstva bola pustená prezentácia fotografií, po ktorom sa 
zhodli, že stav je v pôvodnom stave z 80 - tych rokov, treba nápravu. 
Ďalej vystúpil pán Viliam Búcora: 
- kedy bude nové PHSR – odpoveď: celkom nové PHSR nebude, len aktualizované, ktoré sa momentálne 
spracováva firmou, ktorá sa to špecializuje, 
- koľko by stál semafor v Perkovciach – odpoveď: ceny by bola cca. 4000 EUR a bolo by potrebné stavebné 
povolenie. 
O slovo sa prihlásila pani Zuzana Slišková - 
- v akom štádiu je výstavba detského ihriska – odpoveď: všetko závisí od sumy z PPA, a dohodnutý termín so 
zhotoviteľom je pravdepodobne september 2022, 
- zlyhávanie VO – odpoveď: nevie sa špecifikovať presná príčina vypadávania VO, musí sa znova prezrieť, 
správca pán Milan Plaštiak bude na tom pracovať, 
- možnosť uvítania detí – poslanci za zhodli, že nie je problém zorganizovať privítanie detí, za odplatu však nie, 
podujatie sa môže najprv prejednať na KKaŠ   
 
 
9. Diskusia 
 
V tejto časti programu vystúpila pani Zuzana Slišková a poďakovala predsedníčke KKaŠ za zorganizovanie 
výletu pre seniorov.  
 
 
10. Správa predsedu návrhovej komisie 
 
JUDr. Milan Kukučka predniesol správu návrhovej komisie: 
- UZN 01/17.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje program sedemnásteho zasadnutia OZ so zmenou v bode 6 
- UZN 02/17.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie 
- UZN 03/17.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje VZN č. 03/2021 o miestnom poplatku za rozvoj 
- UZN 04/17.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje Ing. Tomáša Ďurišku za člena Rady školy pri Materskej škole v 
Šuriankach 

- UZN 05/17.2021 OZ v Šuriankach schvaľuje odpredaj parcely C číslo 61/79 vo výmere 46 m2 za cenu 1,50 

EUR/m2 z dôvodu osobitného zreteľa 

UZN 06/17.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE oblasti poskytovania dotácií na rok 2022 – v zmysle § 3 ods. 

1 písm. a), c), i) VZN č6/2019. 
- UZN 07/17.2021: OZ v Šuriankach berie na vedomie informácie starostu obce 
 
 



 
 
 
 
11. Záver 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce PaedDr. Marek Peňaško a poďakoval prítomným za 
účasť.  
 
 
 
 
 
Overovatelia:      Zuzana Slišková    Ing. Tomáš Ďuriška  
 
 
 
 
Zapísala:      Zuzana Vanková  
 
 
 
 
V Šuriankach dňa 30. septembra 2021  
 
 
 
                                                                                
 
 
 
        PaedDr. Marek Peňaško  
          starosta obce Šurianky  


