
                                                   Z  á  p  i  s  n  i  c  a 

           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach, konaného dňa 21.apríla 2021 

                                 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 schválenie zámeru odpredaja parc.reg.C č.160/52 

5. Prerokovanie a schválenie zámeru odkúpenia podielu v parc.reg.E č.72/101 

6. Prerokovanie a schválenie zámeru zámeny podielu v parc.reg. E č.72/101 a 

reg.E.č.222/2 

7. Hospodárenie obce v 1.štvrťroku 2021 

8. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

9. Plán zasadnutí OZ v roku 2021 

10. Komisia kultúry a športu - personálne zmeny, informácie predsedníčky o roku 2020 a 

2021 

11. Odchyt túlavých zvierat - schválenie zmluvy 

12. Rôzne 

13. Interpelácia poslancov 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie  

16. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Šurianky Marek Peňaško otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v 

Šuriankach uvítaním a skonštatovaním uznášaniaschopnosti  zastupiteľstva 

 

Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach schvaľuje program štrnásteho zasadnutia OZ 

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

Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnica 

Do návrhovej komisie boli zvolení: JUDr.Milan Kukučka a Ing.Tomáš Ďuriška 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Zuzana Slišková a Zuzana Vanková 

Zapisovateľka bola Katarína Gašparíková 

 

            Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie.  

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

            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. 

 

4. Prerokovanie a schválenie zámeru odpredaja parc.reg.C č.160/52 

Starosta obce informoval OZ o žiadosti p. Alfonza Hegedüša o odkúpenie pozemku  

p.č.160/52  výmere 39m2, ktorá patrí Obci Šurianky. Jedná sa o časť pozemku        

uprostred záhrady, ktorú spolu s uvedeným pozemkom dlhodobo využíva. 

 

            Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach schvaľuje odpredaj pozemku č160/52 vedenom  

            ako záhrada  o výmere 39m2 v cene 1,50€  za m2. 

     

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

           Viliam Búcora  

           PROTI:x  

           ZDRŽAL SA : x 

 

 

5. Prerokovanie a schválenie zámeru odkúpenia podielu v parc.reg.E č.72/101 

            Starosta obce informoval OZ o prerokovaní a schválení zámeru odkúpenia podielu  

parc.č. 72/101 o výmere 160,67m2 , ktorej vlastníčkou je Katarína Gašparíková. 

Jedná sa o podiel v parcele, ktorá sa nachádza medzi bytovými domami. Tento 

pozemok je určený na aktivity obce vo vzťahu k zveľaďovaniu okolia bytoviek. 

 

           Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č.72/101  

           vedenom ako trvalý trávny porast o výmere 160,67m2 od Kataríny Gašparíkovej 

           za cenu 10€ za m2 

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

           Viliam Búcora 

           PROTI: x 

           ZDRŽAL SA:x 

 

6. Prerokovanie a schválenie zámeru zámeny podielu v parc.reg.E č.72/101 a 

reg.č.222/2 

Starosta obce informoval OZ o prerokovaní zámeru zámeny pozemku na parcele 

č.72/101, ktorého vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady za 

pozemok na parcele č.222/2 .     

            Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach schvaľuje zámer zámeny podielu parc.č.72/101 a 

            parc. č.222/2  

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

            Viliam Búcora 

7.  

Hospodárenie obce v 1.štvrťroku 2021 

Starosta obce informoval prítomných o hospodárení obce za prvý štvrťrok 2021. 

Konštatoval mierne zlepšenie príjmu podielových daní z štátneho rozpočtu avšak 

i tak sú stále znížené v dôsledku pretrvávajúcej pandémie a z nej vyplývajúcich 

opatrení, ktoré majú vplyv aj na výkon národnej ekonomiky. Zároveň informoval 

prítomných o výške dlhu, ktorý má obec na základe úveru k splácaniu pohľadávok  



vo vzťahu k rekonštrukcii kultúrneho domu, ktoré budú splatené z dotácie PPA, ktorá 

však bude prevedená na účet obce až po administratívnej a finančnej kontrole. Do 

dlhu sa započítava aj bezúročná pôžička ministerstva financií, ktorú Vláda SR 

poskytla samosprávam ako kompenzáciu časti výpadku v prijímaní podielových daní 

v roku 2021 z dôvodu protipandemických opatrení. Táto pôžička, ako bolo schválená, 

bude splácaná až od roku 2024. 

 

Hlasovanie 06: 

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

Viliam Búcora 

PROTI. x 

ZDRŽAL SA:: x 

 

8. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že od 1.7.2021 vyplýva zo zákona 

povinnosť zabezpečiť pre obec  aj odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu. Obec Šurianky bude túto službu zabezpečovať zavedeným spôsobom a to 

zberom v hnedých zberných nádobách, ktoré má zabezpečené každá domácnosť. 

Zmena nastane vo frekvencii vývozu a to vývoz každý týždeň a to aj v zimných 

mesiacoch. 

             

            Hlasovanie 07:OZ v Šuriankach schvaľuje pre obec zabezpečiť od 1.7.2021 odvoz 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpad 

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

            Viliam Búcora 

            PROTI: x 

            ZDRŽAL SA: x 

            

9. Plán zasadnutí OZ v roku 2021 

Starosta obce informoval OZ  o pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca 

roku 2021. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený plán zasadnutí na 16.6.2021, 

15.9.2021 a 15. 12. 2021. Poslanci navrhli úpravu septembrového dátumu 

s prihliadnutím na termín štátneho sviatku. Zasadnutie sa tým pádom bude konať 

22.9.2021. Zároveň platí, že mimo termíny riadnych zasadnutí budú organizované, 

v prípade potreby, aj mimoriadne zasadnutia, resp. pracovné stretnutia. 

 

Hlasovanie 08: OZ v Šuriankach schvaľuje plán zasadnutí OZ v roku 2021 a to 

nasledovne: 16.6., 22.9. a 15.12.2021 

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

Viliam Búcora 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

10. Komisia kultúry a športu - personálne zmeny, informácie predsedníčky o roku 

2020 a 2021 

            Predsedníčka komisie kultúry a športu pani Zuzana Vanková informovala OZ o  

            personálnych zmenách komisie, taktiež predniesla správu o činnosti komisie o roku  



2020 a 2021. Členstva v komisii sa zriekli z osobných dôvodov dvaja poslanci – Ing. 

Tomáš Ďuriška a Marek Sulan. 

 

            Hlasovanie 09: OZ v Šuriankach berie na vedomie personálne zmeny a informáciu 

            predsedníčky komisie o roku 2020 a 2021 

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

            Viliam Búcora 

  

11. Odchyt túlavých zvierat - schválenie zmluvy 

Starosta obce Marek Peňaško Informoval OZ o povinnosti odchytu túlavých zvierat, 

ktorá vyplýva zo zákona. Z predložených ponúk najvýhodnejšie vychádza 

uzatvorenie zmluvy s Regionálnym centrom slobody zvierat v Nitre. 

 

            Hlasovanie 010: OZ v Šuriankach schvaľuje pre odchyt túlavých zvierat  v obci 

            uzavrieť zmluvu. 

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

             Viliam Búcora 

            PROTI: x 

            ZDRŽAL SA: x 

 

12. Rôzne 

Starosta obce Marek Peňaško informoval OZ o sčítaní obyvateľov a domov v našej 

v našej obci. 

Ďalej informoval, že na OÚ bola doručená žiadosť od p.Milana Havera, z bytovky 

č.228 o vzniknutej škode v jeho majetku, v dôsledku preniknutiu hlodavcov cez 

porušenú priečku v pivnici patriacej menovanému. K porušeniu priečky došlo počas 

opravy kanalizácie v prvej polovici roka 2018 pracovníkmi firmy, ktorá nevrátila 

miesto opravy do pôvodného stavu. 

Ďalej hovoril o žiadosti od p.Miroslava Kupca o odkúpenie babety. Obecné 

zastupiteľstvo navrhlo zistiť využitia predmetného prostriedku v rámci aktivít v obci. 

Ak by sa tento majetok preukázal ako nadbytočný bude ponúknutý vo verejnej výzve 

k odpredaju. 

  

 

13. Interpelácia poslancov 

V interpelácii vystúpila pani Zuzana Slíšková, ktorá sa informovala ohľadne 

stavebných pozemkov v obci a multifunkčného ihriska. Starosta obce informoval 

o niekoľkých alternatívach ale časový horizont je momentálne ťažko odhadnúť, lebo 

stále prebiehajú jednania o lokalite, ktorá by bola vhodná na takúto výstavbu a ktorá 

by pozostávala z pozemkov vo vlastníctve obce. Ďalšia otázka sa týkala ceny 

stočného pre Hruboňovo, nakoľko občania obce Hruboňovo vraj majú nižšie 

poplatky. Starosta informoval prítomných, že poplatok sa konštante zvýšil obom 

obciam, ale nevie aká je cenová politika a možnosti ich rozpočtu. Je možné, že 

o novej výške poplatku ešte niektorí občania nevedia. 

Ďalej vystúpil p.Viliam Búcora, ktorý sa informoval  čiernej stavby v našej obci, 

zapínania a vypínania miestneho osvetlenia a odhodených veľkoformátových 

betónových paneloch na krajnici pred vjazdom do obce v smere od Nitry. 



Ďalej vystúpila pani Zuzana Vanková a informovala sa ako to je s chodníkom popri 

ceste v Perkovciach, ďalej sa pýtala ako sa rieši tretí reaktor na ČOV Šurianky. 

Ďalej sa informovala v akom štádiu riešenia je prečerpávačka - p. Nikolov. 

Na záver sa pýtala na situáciu ohľadom územného plánu obce Šurianky – či je 

potrebné jeho aktualizovanie, ako s tým počíta zákon. 

 

 

 

14. Diskusia 

V tejto časti vystúpil občan p. Sasko, ktorý sa pýtal na cenotvorbu vo vzťahu 

k nakladaniu s komunálnym odpadom, resp. s poplatkami za hrobové miesta a 

kanalizáciu. Poukazoval na nedostatočnú osvetu ohľadom Dňa Zeme, 

nezabezpečenie kultúrnych podujatí pre seniorov počas posledné mesiacov 

a nedostatočnú službu občanom počas testovania. 

Cenotvorba za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza z reálnych 

faktúr za všetky služby vzťahujúce sa na odpadové hospodárstvo (odvoz a uloženie 

na skládku TKO, odvoz a kompostovanie BIO, odvoz skla, papiera, drvenie 

a kompostovanie konárov /pri ČOV/, odvoz veľkoobjemového odpadu /4x 30m3 

kontajner a 4x 7m3 kontajner/. Premennými vo výpočtoch ceny za odpad je cena za 

skládkovanie (stanovená zákonom a každoročne sa zvyšujúca stanoveným 

koeficientom), zvyšujúcim sa množstvom odpadu vyvážaného z obce  

a socioekonomické parametre (cena práce, pohonných hmôt, cena za nájom 

skládky, cena za uloženie kompostu,...). 

Zmena ceny hrobových miest (dvojhrobu) je predovšetkým z dôvodu motivácie 

pochovávať do hlbších jednohrobov, nakoľko kapacita cintorína nebude čoskoro 

dostačujúca. Zároveň sa uvažuje o vytvorení niekoľkých miest na uloženie urien, 

ktorých realizácia si vyžaduje zvýšenie výdavkov v rozpočte obce. 

Poplatok za kanalizáciu je o 50% nižší, ako nám predpokladá regulátor – Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví SR a teda stále nezodpovedá výške, ktorá je potrebná 

na tvorbu zmysluplnej rezervy potrebnej k réžii, prevádzke a predovšetkým čoskoro 

potrebnej celkovej rekonštrukcie technológie (po 16 rokoch nepretržitej prevádzky 

ČOV). Poplatok bol zvýšený aj pre obce Hruboňovo a Čermany. Je dôležité 

pripomenúť, že poplatok za odvod a čistenie odpadovej vody (stočné) je zlomkom 

ceny, za ktorú by každá domácnosť musela riešiť oficiálnym vývozom svojich žúmp. 

Z legislatívy vyplýva, že každá domácnosť je povinná svoje žumpy riadne 

a zákonným spôsobom čistiť prostredníctvom oprávneného subjektu. Každé 

vypúšťanie obsahu žumpy na pozemok alebo do recipienta je hrubým porušením 

zákona. V okolitých obciach je poplatok za odvoz 10m3 obsahu žumpy v rozmedzí 

50 – 70 €, čo je pri 10 vývozoch za rok 500 – 700 eur. Pri 5 člennej domácnosti sa to 

rovná poplatku 100 – 140 eur na osobu. V našej obci je zavedený aktuálne poplatok 

25 eur. 

Organizovanie podujatí v obci sa striktne podriaďuje opatreniam Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva a tie akékoľvek podujatia v interiéri aj exteriéri bez výnimky 

zakazovali. Namiesto toho boli seniorom zadarmo poskytnuté respirátory, bola im 

poskytovaná pomoc pri nákupe potravín a liekov (starosta obce osobne vozil nákupy 

a lieky občanom odkázaným na pomoc), obecný úrad poskytoval pomoc pri 

registrácii na očkovania a podobne. Testovanie v obci prebiehalo od začiatku januára 

do polovice februára. Bolo zorganizované v priebehu 2 dní a podieľali sa na ňom 



dobrovoľníci v obci počas svojho voľného času každú sobotu. Obec nebola vo svojej 

réžii ďalej schopná zabezpečovať túto službu, lebo sa to negatívne prejavilo na 

riešení v iných, predovšetkým administratívnych záležitostí obce. Taktiež to pol tlak 

na rozpočet obce, lebo príjmy za testovanie nedostatočne prekryli výdavky obce na 

celú COVID situáciu. Zároveň sme postupovali v zmysle uznesenia a oficiálneho 

stanoviska NR- ZMOS. 

 

15. Návrh na uznesenie 

Predseda návrhovej komisie JUDr.Milan Kukučka konštatoval, že uznesenia boli 

priebežne schválené. Výsledok hlasovania bol oznámený poslancom. 

 

16. Záver 

Na záver starosta obce Marek Peňaško poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

A zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:                     Zuzana Slišková                             Zuzana Vanková 

 

Zapísala:                            Katarína Gašparíková 

 

 

 

 

 

                                                                          PaedDr. Marek Peňaško 

                                                                            Starosta obce Šurianky 

 


