
                                               Z   á  p  i  s  n  i  c  a  

                        zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach,  

konaného dňa 16.júna 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. Záverečný účet obce za rok 2020 /prerokovanie, správa hlavnej kontrolórky 

obce,schválenie/ 

5. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.polrok 2021 

6. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj parc.reg.C č.160/52 - 

A.Hededuš 

7. Komisia kultúry a športu /personálne zmeny, príprava podujatia Letné slávnosti 2021/ 

8. Rôzne 

9. Interpelácia poslancov 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

        1.Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Šurianky PaedDr.Marek Peňaško otvoril zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Šuriankach uvítaním a konštatovaním uznášaniaschopnosti 

zastupiteľstva. Navrhol úpravu bodu č. 11 na znenie: Správa predsedu návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach schvaľuje program pätnásteho zasadnutia OZ 

so zmenou znenia bodu č.11 

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

Marek Sulan 

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 Zuzana Slišková  

            Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Tomáš Ďuriška a Marek Sulan 

            Zapisovaním zápisnice bola poverená Katarína Gašparíková 

 

           Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie. 

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

           Marek Sulan 

           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 2020 prerokovanie, správa hlavnej kontrolórky           

          obce 

         V tejto časti zasadnutia hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Maťová predniesla správu -  

         záverečný účet Obce Šurianky za rok 2020. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej  

         tabuli obce a bol zaslaný aj poslancom OZ. 

 

        Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a  

        stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 

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

 

        Marek Sulan 

        PROTI: x 

        ZDRŽAL SA: x 

         

       V tejto časti bodu bola prednesená Správa audítora za rok 2020 - správu predniesla  

       Ing. Denisa Šišková ekonómka obce Šurianky. 

 

       Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach berie na vedomie správu audítora za rok 2020. 

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

       Marek Sulan 

       PROTI: x 

       ZDRŽAL sa: x 

 

       Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 a  

       celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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

Slišková,Marek  

       Sulan 

       PROTI: x 

       ZDRŽAL sa: x 

 

      Hlasovanie 06: OZ v Šuriankach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového  

      hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 896,74 EUR 

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

Marek Sulan 

      PROTI: x 

      ZDRŽAL SA: x 

 

 

   5. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na  II. polrok 2021 

       V tejto časti bodu predniesla kontrolórka obce Ing. Anna Maťová správu - plán 

       kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021. 

 



      Hlasovanie 07: OZ v Šuriankach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

      obce na II. polrok 2021 

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

Marek Sulan, 

      PROTI: x 

      ZDRŽAL SA: x 

 

 

6.  Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj parc.reg.C č.160/52 -    A. 

     Hegedüš 

     V tejto časti bodu predniesol starosta obce návrh na prerokovanie a schválenie kúpnej                         

     zmluvy na odpredaj parc.reg. C č.160/52  - LV 693 Obec Šurianky o výmere 39 m2 – 

     záhrada p. Alfonzovi Hegedušovi. Cena za m2 je 1,50 €. Forma nakladania s majetkom  

     obce – osobitný zreteľ. 

 

     Hlasovanie 08: OZ v Šuriankach schvaľuje odpredaj pozemku parcely reg.C č.160/52 

     o výmere 39 m2 vedenom ako „záhrada“  navrhovateľovi p.Alfonzovi Hegedušovi formou 

     kúpnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 1,50€ za 1m2. 

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

      Sulan 

     PROTI: x 

     ZDRŽAL SA: x 

                                          

 

7. Komisia kultúry a športu /personálne zmeny, príprava podujatia Letné slávnosti  

    2021/ 

 

    Poslankyňa a predsedníčka komisie kultúry a športu p.Zuzana Vanková predniesla 

žiadosť na schválenie členstva v komisii kultúry a športu od Tipei Patricii Roberty od 

16.6.2021. 

     

    Hlasovanie 09: OZ v Šuriankach schvaľuje za člena Komisie kultúry a športu Patríciu 

    Robertu Tipei od 16. 6. 2021. 

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

    Sulan 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

    Ďalej v tejto časti bodu p. Zuzana Vanková informovala obecné zastupiteľstvo o návrhu   

    vstupného na podujatie Letné slávnosti 2021 vo výške 5 Eur pre osoby staršie ako 15  

    rokov. 

    Hlasovanie 10: OZ v Šuriankach schvaľuje cenu vstupného na podujatie Letné  

    slávnosti 2021 vo výške 5 Eur pre osoby staršie ako 15 rokov. 

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

    Sulan 

    PROTI: x 

    ZDRŽAL SA: x 

 

8. Rôzne 



- V tejto časti bodu vystúpil starosta obce Marek Peňaško, ktorý informoval o čerpaní  

podielových daní v rokoch 2019, 2020 a 2021. 

- Ďalej hovoril o vypracovaní nevyhnutnej dokumentácii v oblasti BOZP a PO. Predložil 

prítomným vzor dokumentov, ktoré sú vypracovávané v spolupráci s preventistom obce. 

Momentálne je rozpracovaný projekt požiarnej bezpečnosti stavby obecného úradu a budú 

nasledovať ďalšie objekty. V objektoch budú doplnené povinné označenia a technické 

prostriedky. Zároveň bude v obci zrealizovaná skúška podzemných hydrantov a ich 

označenie, ktoré vyplýva z príslušného zákona. Budú vynaložené finančné prostriedky, ale 

budú násobne nižšie, než prípadná pokuta z kontrolných orgánov, ktoré by boli zistili 

nedostatky v tejto agende. 

- Informoval tiež o začatí verejného obstarávania na realizáciu niektorých doplňujúcich 

prác k rekonštrukcii kultúrneho domu (schodisko, maľovanie interiéru). 

- V letných mesiacoch bude prebiehať aj aktualizácie PHSR obce v zmysle zmluvy, 

ktorá je zverejnená na webovej stránke obce. 

- MAS Radošinka informovala o ďalšom pokroku vo vyhodnocovaní projektu 

Rekonštrukcie detského ihriska prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

Projekt bol predložený v 2. polroku 2019 a doposiaľ nebolo dokončené posudzovanie zo 

strany PPA. V mesiaci máj 2021 bola žiadosť doplnená aj s predbežným harmonogramom 

realizácie prác (marec – september 2022). 

- Ďalej informoval starosta obce o žiadosti obyvateľa Adama Urbana o prenájom objektu 

„klubu dôchodcov“ na podnikateľské účely. Obec Šurianky však musí predmetný areál musí 

mať ako zálohu pre svoje aktivity najmä v oblasti krízového riadenia, čo vyžaduje aj ústredný 

krízový štáb – mať  k dispozícii objekt na ubytovanie v prípade mimoriadnej situácie. 

- Nitriansky samosprávny kraj informoval v mesiaci apríl o pláne zriadiť očkovacie tímy, 

ktoré by navštevovali konkrétnych žiadateľov priamo v dedine. Z nahláseného počtu 

žiadateľov o túto službu sa však, za 2 mesiace nečinnosti NSK v tejto veci, už mnohí 

zaočkovali svojpomocne. Zatiaľ nie sú bližšie informácie o tom, kedy budú tímy očkovať 

priamo v obciach. 

- Na základe prebiehajúcej kontroly ohľadom bytoviek bol starostom obce oslovený 

kontrolný úrad, nakoľko kontrola prebieha od novembra 2020 a doposiaľ nebola ukončená. 

Na odporúčanie kontrolného orgánu nebudú do uzavretia kontroly robené žiadne chystané 

zmeny v nájomnom vzťahu medzi nájomníkmi a obcou. 

- Starosta informoval prítomných o probléme s výskytom medvedice v obci. Boli 

oslovené orgány ochrany prírody, ktorí situáciu monitorujú. Zároveň sa objavili informácie 

o výskyte medvedice aj v iných katastroch (H. Obdokovce, Rumanová,...) 

- Tento rok končí platnosť potvrdenia o cene vody za m3, ktorý vydáva štátny regulátor 

– ÚRSO. Predbežnou komunikáciou s dodávateľom pitnej vody do našej obce vieme, že im 

bola prepočítaná výška ceny za vodu, čo ovplyvní aj cenu vody u nás v obci. Podľa 

predbežných prepočtov, ktoré boli vykonané, ale ešte nie sú potvrdené ÚRSO-m môže cena 

vody za 1 m3 presiahnuť 1,00 – 1,10 €. Táto cena odráža realitu výšky ceny za vodu aj 

v okolitých obciach. Je však zrejmé, že najmä v letných mesiacoch sa s pitnou vodou 

nadmerne plytvá, najmä na polievanie záhrad, trávnikov alebo napúšťanie bazénov, čo 

spôsobuje pokles tlaku vody zapríčiňujúci nedostatočný prítok v časti obce Záhumnie. Pokiaľ 

sa bude situácia opakovať, resp. stupňovať, bude musieť prejsť obec na regulované odstávky 

vody v niektorých distribučných úsekoch (Dolná domovina, Ulička, Pri bytovkách). 

- Obec požiadala ENVIROFOND o príspevok za veľmi vysokú mieru separácie odpadov 

za rok 2020, čo by mohlo pokryť výdavky na nákup nových kontajnerov na sklo 

a veľkoobjemový kontajner na bioodpad. 

 



 9. Interpelácia poslancov 

     V interpelácii poslancov vystúpil p. Tomáš Ďuriška, ktorý sa dotazoval na opravu  

     verejného osvetlenia v obci. Starosta obce informoval, že oprava miestneho osvetlenia 

     je nahlásená u p. Milana Plaštiaka, v zmysle uzatvorenej zmluvy.  

     Ďalej vystúpila p. Zuzana Slišková, ktorá sa informovala ohľadom stojana na bicykle pri 

     predajni COOP Jednota, ktorý je nefunkčný a tiež sa pýtala na druhý kontajner na sklo. 

     V bode interpelácia poslancov vystúpil p. Milan Kukučka, ktorý sa dotazoval v akom stave  

     je vybudovanie optického kábla v našej obci, ďalej sa pýtal na zámer vybudovania  

     prístupovej cesty na pozemku vo vlastníctve p. Lacušku.  

 

10. Diskusia 

      V diskusii vystúpil p.Sasko, ktorý sa pýtal na zber použitých olejov z domácnosti. 

 

11. Správa predsedu návrhovej komisie 

      JUDr.Milan Kukučka predniesol správu návrhovej komisie 

- UZN č.01/15.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje  program 15.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva so zmenou znenia bodu č.11 

- UZN č.02/15.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – 

predseda JUDr.Milan Kukučka, člen p.Zuzana  Slišková 

- UZN č.03/15.2021: OZ v Šuriankach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020 

- UZN č.04/15.2021: OZ v Šuriankach berie na vedomie Správu auditora za rok 2020 

- UZN č.05/15.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020 

a celororčné hospodárenie bez výhrad 

- UZN č.06/15.2021:OZ v Šuriankach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 896,74 Eur 

- UZN č.07/15.2021:OZ v Šuriankach schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II.polrok 2021 

- UZN č.08/15.2021: OZ v Šuriankach schvaľuje  odpredaj pozemku parcely reg.C č. 

160/52 o výmere 39m2 vedenom ako „záhrada“ navrhovateľovi p.Alfonzovi 

Hegedušovi formou kúpnej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa  za cenu 1,50 Eur 

za 1m2 

- UZN č.09/15.2021:OZ v Šuriankach schvaľuje za člena Komisie kultúry a športu 

Patríciu Robertu Tipei od 16.6.2021 

UZN č.10/15.2021:OZ v Šuriankach schvaľuje cenu vstupného na podujatie Letné 

slávnosti  2021 vo výške 5 Eur pre osoby staršie ako 15 rokov 

 

12.Záver 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Marek Peňaško a poďakoval 

     prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:                       Ing.Tomáš Ďuriška                  Marek Sulan 

Zapísala: Katarína Gašparíková 

 

 

                                                                            PaedDr.Marek Peňaško – starosta obce              


