
                                                     Z á  p  i s n  i c  a 

 

                      zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach, konaného 

       dňa 15.decembra 2021 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 o prenájom pozemku /p.Marek Bako, parc.č. C 214/4/ 

                  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku /p.K.Macková, p.T.Turis, E 164/3/ 

                  6. Prerokovanie a prijatie Dodatku č.1 k VZN 01/2021 

                  7. Cenník poplatkov obce Šurianky 

                  8. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

                  9. Prerokovanie a schválenie mimoriadnych odmien pre členov Komisie kultúry a 

                      športu za rok 2021 

                 10.Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022, kontrolná činnosť v roku 2021 

                 11.Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na obdobie rokov  2022 až 2024 

                 12.Inventarizácia majetku obce 

                 13.Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2022 

                 14.Rôzne 

                 15.Interpelácia poslancov 

                 16.Diskusia 

                 17.Správa predsedu návrhovej komisie   

                 18.Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

    Starosta obce Šurianky PaedDr.Marek Peňaško otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

    v Šuriankach uvítaním a konštatovaním uznášaniaschopnosti zastupiteľstva.  

     

    Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach  schvaľuje  program osemnásteho zasadnutia obecného  

    zastupiteľstva. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

    Do návrhovej komisie boli zvolení: JUDr.Milan Kukučka ako predseda návrhovej komisie a 

    Viliam Búcora ako člen 

    Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing.Domáš Ďuriška, Zuzana Vanková 

    Zapisovaním zápisnice bola poverená Katarína Gašparíková 

 

    Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schválilo návrhovú komisiu v zložení: - predseda JUDr.Milan 

    Kukučka, člen Viliam Búcora 

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

    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 o prenájom pozemku /p.Marek Bako, parc.č. C214/4/ 

    V tejto časti bodu predniesol starosta obce Marek Peňaško žiadosť p. Mareka Baka o prenájom 

    pozemku pre účely chovu včiel.  

     

Hlasovanie 03: Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVAĽUJE žiadosť p. Mareka Baka o 

prenájom parcely reg. C č. 214/4 a zámer o prenajatie parcely reg. C č. 214/4 formou nájomnej 

zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa vo forme naturálneho plnenia – kosenie prenajatého 

priestoru. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku /p.K.Macková,p.T.Turis, E 164/3/ 

    V tomto bode starosta obce predniesol žiadosť p.Tomáša Turisa a Kataríny Mackovej o  

odkúpenie pozemku parcela registra E číslo 164/3 – LV 693 – Obec Šurianky. Ide o zmenu 

v porovnaní so schváleným uznesením zo septembra 2021, nakoľko v žiadosti žiadateľov bolo 

uvedené zlé číslo parcely. 

 

Hlasovanie 04: Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov SCHVAĽUJE 

žiadosť žiadateľov Tomáš Turis, bytom Nové Sady 315, 951 24 a Katarína Macková, bytom 

Partizánska 16, Humenné 066 01 o odkúpenie nehnuteľného majetku obce a zámer predať 

nehnuteľný majetok obce žiadateľom, konkrétne parcelu EKN č. 164/3 – ostatná plocha o 

výmere 46 m2 v celosti, t. j. v podiele 1/1 v pomere k celku, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

obce Šurianky (1/1) nachádzajúcej sa v obci Šurianky, kat. úz. Šurianky, zapísanej v LV č. 693 

ako parc. EKN č. 164/3 – ostatná plocha o výmere 46 m2. Výška kúpnej ceny je 1,50 EUR/m2. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie 05: Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov SCHVAĽUJE 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce kúpnou zmluvou z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

nesk. predpisov, ktorá sa má uzavrieť medzi predávajúcim - Obec Šurianky a kupujúcimi Tomáš 

Turis, bytom Nové Sady 315, 951 24 a Katarína Macková, bytom Partizánska 16, Humenné 066 

01. Predmetom prevodu vlastníckeho práva je parcela EKN č. 164/3 – ostatná plocha o výmere 

46 m2 v celosti, t. j. v podiele 1/1 v pomere k celku, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce 

Šurianky (1/1) nachádzajúcej sa v obci Šurianky, kat. úz. Šurianky, zapísanej v LV č. 693 ako 

parc. EKN č. 164/3 – ostatná plocha o výmere 46 m2. Výška kúpnej ceny je 1,50 EUR/m2. 

Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a správne poplatky za vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností znášajú kupujúci. Osobitný zreteľ je založený na tom, že sa jedná o 

nehnuteľnosť bez reálneho všeobecne - prospešného využitia a je kupujúcimi užívaná a 

udržiavaná. Odpredajom nehnuteľnosti dôjde k zosúladeniu právneho stavu so stavom reálnym 

(užívacím). Prevodom majetku obce sa tak prispeje k účelnejšiemu využívaniu pozemku a 

usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce 



a tretej osoby (kupujúcich). 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x  

 

6. Prerokovanie a prijatie Dodatku č.1 k VZN 02/2021 

    Starosta obce Marek Peňaško predniesol obecnému zastupiteľstvu Dodatok č.1 k VZN o určení 

    výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia v zriaďovacej  

    pôsobnosti obce Šurianky. K tomuto bodu nevystúpil nikto z prítomných. 

 

    Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach prijalo Dodatk č.1 k VZN č.02/2021 o určení výšky dotácie 

    na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

    Šurianky. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

7/ Cenník poplatkov obce Šurianky 

Starosta obce Šurianky predniesol obecnému zastupiteľstvu v Šuriankach Návrh Cenníka 

poplatkov 

    obce Šurianky na rok 2022. 

   Hlasovanie 07: OZ v Šuriankach schválilo Cenník poplatkov obce Šurianky na rok 2022. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

8. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

    V tejto časti bodu starosta obce Marek Peňaško podal informáciu o žiadostiach o dotáciu  

    z rozpočtu obce pre Občianske združenie Šuriančanka a Telovýchovnú jednotu Družstevník 

    Šurianky. 

 

    Hlasovanie 08: OZ v Šuriankach v zmysle VZN č.06/2019 o poskytovaní dotácií  schválilo  

    dotáciu vo výške 1000€ pre Občianske združenie Šuriančanka 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

    Hlasovanie 09: OZ v Šuriankach v zmysle VZN č.06/2019 o poskytovaní dotácií  schválilo 

    dotáciu vo výške 3.200€ pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Šurianky 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

9. Prerokovanie a schválenie mimoriadnych odmien pre členov Komisie a kultúry a športu za  

    rok 2021 

    Starosta obce podal informáciu o prerokovaní a schválení mimoriadnych odmien pre členov 

    Komisie kultúry a športu za rok 2021 



     

    Hlasovanie 10: OZ v Šuriankach schválilo mimoriadne odmeny pre členov Komisie kultúry a 

    športu nasledovne: E.Kupcová 80€, E.Chovancová 100€, E.Kondelová 20€, S.Kondvárová 30€, 

    V.Plaštiaková 50€, Z.Slišková 110€. P.Tipei 70€, Z.Vanková 150€. 

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

    Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

10. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022, kontrolná činnosť v roku 2021 

      V tomto bode hlavná kontrolórka obce Šurianky Ing. Anna Maťová predniesla obecnému  

      obecnému zastupiteľstvu Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022   

a výsledky tematických kontrol hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. Zároveň hlavná 

kontrolórka informovala prítomných o priebehu kontrol za rok 2021. O jej výsledkoch napíše 

správu a v prvom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2022 ju poskytne k rokovaniu. 

       

      Hlasovanie 11: OZ v Šuriankach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

      na I. polrok 2022 

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

      Sulan, Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

 

     Hlasovanie 12: OZ v Šuriankach berie na vedomie výsledky tematických kontrol hlavnej  

     kontrolórky obce za rok 2021. 

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

     Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

 

11.Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na obdobie rokov 2022 až 2024 

     Starosta obce Šurianky Marek Peňaško predniesol k prerokovaniu a schváleniu návrh rozpočtu 

     obce  na obdobie rokov 2022 až 2024. Rozpočet bol zverejnený na internetovej stránke obce  a 

     vyvesený na informačnej tabuli.  

 

     Hlasovanie 13: OZ v Šuriankach berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

     Rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

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

     Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

 

     Hlasovanie 14: OZ v Šuriankach schvaľuje rozpočet obce na roky 2022, 2023 a 2024 podľa 

     zverejneného návrhu rozpočtu so zapracovaním zmeny v príjmovej časti – Prostriedky predchá- 

     dzajúcich rokov vlastné na úroveň 20000 eur a výdavkovej časti – Interiérové vybavenie KD  

     vo výške 5000 eur. 

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

     Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

 

 



12.Inventarizácia majetku obce 

     Starosta obce prečítal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, ktorú treba vykonať do  

     15.1.2022 

 

     Hlasovanie 15: OZ v Šuriankach berie na vedomie príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, 

     záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Šurianky. 

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

     Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

 

13.Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2022 

     Starosta obce Šurianky informoval OZ o pláne riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

     v roku 2022. 

 

     Hlasovanie 16: OZ v Šuriankach schvaľuje plán zasadnutí OZ v Šuriankach  na rok 2022 a to 

     na dni 16.2., 13.4., 15.6., 31.8., a 28.9.2022 

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

     Stanislav Bahelka, Viliam Búcora 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA:x 

 

14.Rôzne 

     V tejto časti nevystúpil nikto z prítomných. 

 

15.Interpelácia poslancov 

     V tejto časti bodu vystúpil poslanec Viliam Búcora, ktorý sa pýtal na na vianočné osvetlenie 

     v obci a drobnú stavbu, ktorú stavia občan Filip Valenta. 

 

16.Diskusia 

     V diskusii vystúpila poslankyňa Zuzana Vanková, ktorá vyslovila poďakovanie za pomoc pri 

     kultúrnych akciách konaných v obci: M.Sulanovi, V.Vaculovi, Ing.T.Ďuriškovi,A.Kolmokovej, 

     R.Fábryovej. 

 

17.Správa predsedu návrhovej komisie 

     JUDr.Milan Kukučka predniesol Správu predsedu návrhovej komisie: 

- UZN.č.01/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE program 18.zasadnutia OZ. 

- UZN.č.02/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení – predseda 

JUDr.Milan Kukučka, člen Viliam Búcora .                                                                                   

- UZN.č.03/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE žiadosť p.Mareka Baka o prenájom  

parc.reg.C č.214/4 a zámer o prenajatie parc.reg. C č.214/4 formou nájomnej zmluvy 

z dôvodu osobitného zreteľa vo forme naturálneho plnenia-kosenie prenajatého priestoru. 

- UZN.č.04/18.2021: OZ v Šuriankach v súlade s ust.§ 9 ods.2  písm.a/ a § 9a ods.8 písm.e/ 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.predpisov SCHVAĽUJE žiadosť 

žiadateľov Tomáš Turis,bytom Nové Sady 315, 951 24 a Katarína Macková,bytom 

Partizánska 16, Humenné 066 01 o odkúpenie nehnuteľného majetku obce a zámer predať 

nehnuteľný majetok obce žiadateľom,konkrétne parc.EKN č.164/3 – ostatná plocha 

o výmere 46m2 v celosti,t.j. v podiele 1/1 v pomere k celku, ktorá je vo výlučnom 

vlastníctve obce Šurianky (1/1) nachádzajúcej sa v obci Šurianky, k.ú. Šurianky,zapísanej  

v LV č.693 ako parc.EKN č.164/3-ostatná plocha o výmere 46m2. Výška kúpnej ceny je 

1,50€/m2. 

- UZN.č.05/18.2021:OZ v Šuriankach v súlade s ust.§ 9 ods.2 písm.a/ a § 9a ods.8 písm.e/ 



zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.predpisov  SCHVAĽUJE spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce kúpnou zmluvou z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa podľa ust.§ 9a ods.8 písm.e/ zákona č.138/1991 Zb.o majetku obci v znení 

nesk.predpisov, ktorá sa má uzavrieť medzi predávajúcim – Obec Šurianky a kupujúcimi 

Tomáš Turis, bytom Nové Sady 315, 951 24 a Katarína Macková, bytom Partizánska 16 

Humenné 066 01l. Predmetom prevodu vlastníckeho práva je parc. EKN č.164/3-ostatná 

plocha o výmere 46m2 v celosti, t.j. v podiele 1/1 v pomere k celku,ktorá je vo výlučnom 

vlastníctve obce Šurianky (1/1) nachádzajúca sa v obci Šurianky, k.ú Šurianky, zapísanej 

v LV č.693 ako parc. EKN č. 164/3- ostatná plocha o výmere 46m2. Výška kúpnej ceny je 

1,50EUR/m2. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a správne poplatky za vklad  

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú kupujúci. Osobitný zreteľ je založený 

na tom, že sa jedná o nehnuteľnosť bez reálneho všeobecne-prospešného využitia a je 

kupujúcimi užívaná a udržiavaná. Odpredajom nehnuteľnosti dôjde k zosúladeniu právneho  

stavu so stavom reálnym /užívacím/. Prevodom majetku obce sa tak prispeje k účelnejšiemu 

využívaniu pozemku a usporiadaniu majetkových pomerov vo vlastníctve obce a tretej osoby 

/kupujúcich/. 

- UZN č.06/18.2021: OZ v Šuriankach  PRIJÍMA  Dodatok č.1 k VZN č.02/2021 o Určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky. 

- UZN č.07/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE  Cenník poplatkov obce Šurianky na 

rok 2022. 

- UZN č.08/18.2021: OZ v Šuriankach v zmysle ZN č.06/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce SCHVAĽUJE dotáciu vo výške 1.000€ pre Občianske združenie  

Šuriančanka. 

- UZN č.09/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE dotáciu vo výške 3.200€ pre 

Telovýchovnú jednotu Družstevník Šurianky 

- UZN č.10/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE mimoriadne odmeny pre členov 

Komisie kultúry a športu nasledovne: Eva Kupcová 80€, Edita Chovancová 100€, Eva 

Kondelová 20€, Silvia Kondvárová 30€, Viera Plaštiaková 50€, Zuzana Slišková 110€, 

Patrícia Tipei 70€, Zuzana Vanková 150€ 

- UZN č.11/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na I.polrok 2022 

- UZN č 12/18.2021: OZ v Šuriankach BERIE NA VEDOMIE výsledky tematických kontrol 

hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

- UZN č.13/18.2021: OZ v Šuriankach  BERIE NA VEDOMIE  Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

- UZN č.14/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE rozpočet obce na roky 2021,2022 

a 2023 podľa zverejneného návrhu rozpočtu. 

- UZN č.15/18.2021: OZ v Šuriankach BERIE NA VEDOMIE príkaz na vykonanie 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Šurianky. 

- UZN č.16/18.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE plán zasadnutí OZ v Šuriankach na rok 

2022 a to na dni 16.2., 13.4.,15.6.,24.8. a 28.9.2022. 

 

 

18. Záver 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce PaedDr.Marek Peňaško poďakoval 

prítomným za účasť. Zároveň poprial všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a všetko dobré do Nového roku 2022. 

                                                      

 

 

 



Overovatelia:                                                Ing.Tomáš Ďuriška                  Zuzana Vanková 

Zapísala: Katarína Gašparíková 

 

 

 

 

                                                                            PaedDr. Marek Peňaško – starosta obce 
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