
                                               Z   á  p  i  s  n  i  c  a  

                   zo zasadnutia mimoriadneho  obecného zastupiteľstva v Šuriankach,  

konaného dňa 25.augusta  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 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky 

a o výške príspevku za pobyť dieťaťa v materskej škole 

5. Prerokovanie a prijatie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ 2021 

6. Prerokovanie a schválenie Zmeny rozpočtu obce na rok 2021 

7. Rôzne 

8. Interpelácia poslancov 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

        1.Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Šurianky PaedDr. Marek Peňaško otvoril zasadnutie Mimoriadneho 

obecného zastupiteľstva v Šuriankach uvítaním a konštatovaním 

uznášaniaschopnosti zastupiteľstva 

 

Hlasovanie 01: OZ v Šuriankach schvaľuje program 16. zasadnutia OZ 

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

Slišková,Marek Sulan,Stanislav Bahelka 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

         2.Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

            Ing. Tomáš Ďuriška ako člen 

            Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Zuzana Vanková a Zuzana Slišková 

            Zapisovateľka bola Katarína Gašparíková 

 

           Hlasovanie 02: OZ v Šuriankach schvaľuje členov návrhovej komisie. 

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

           Marek Sulan,Stanislav Bahelka 

          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 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  

         nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

         Šurianky a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

         Starosta obce Marek Peňaško informoval OZ o zmene ceny školného v MŠ zo sumy 

         8 € na sumu 10 € za mesiac. 

         Hlasovanie 03: OZ v Šuriankach prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce 

         Šurianky č.01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

         a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky a o výške  

         príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

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

        Marek Sulan, Stanislav Bahelka 

        PROTI: x 

        ZA: x 

         

     5. Prerokovanie a prijatie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ  

         2021 

Starosta informoval o potrebe prijatia VZN s ohľadom na reálne náklady na prevádzku    

a mzdy v MŠ a zariadení školského stravovania. Navrhované VZN je v súlade so 

zverejneným návrhom zmeny rozpočtu na rok 2021. 

        Hlasovanie 04: OZ v Šuriankach prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce  

        Šurianky č.02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ 2021. 

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

        Marek Sulan, Stanislav Bahelka 

        PROTI: x 

        ZDRŽAL sa: x 

 

   6.  Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2021 

Obligatórna úprava rozpočtu k 31. augustu roka je zmenou vyplývajúcou z reálnych 

príjmov a výdavkov obce za obdobie 3/4 roka. 

       Hlasovanie 05: OZ v Šuriankach schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

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

       Sulan, Stanislav Bahelka 

       PROTI: x 

       ZDRŽAL sa: x 

 

   7. Rôzne 

       V tomto bode starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o hospodárení obce 

       v Q.1 - Q.3 roka 2021. Predložil analýzu príjmov podielových daní do rozpočtu obce. 

       Ďalej starosta obce informoval o zámere inštalovania vzdušných rozvodov optického 

internetu spoločnosťou Obecné siete. 

       Starosta obce informoval, že v obci sa uskutočnilo prvé kolo očkovania proti COVID-19 

očkovacím tímom. Touto cestou poďakoval za pomoc pri organizácii. 



       Ďalej upozornil na zvyšujúce sa prípady parkovania áut na miestnych chodníkoch. Na 

tento problém upozorňujú občania a je najkritickejší predovšetkým na hlavnej ceste, kde 

zaparkované autá musia ľudia obchádzať po frekventovanej ceste. Zároveň sa chodníky už 

viditeľne na niektorých miestach ničia. 

       Starosta obce informoval, že kontrola Okresného úradu na nájomné bytovky ešte 

prebieha a o jej výsledku bude zastupiteľstvo informované. 

Od roka 2022 dôjde na základe rozhodnutia ÚRSO k zmene výšky vodného z verejného 

vodovodu na úroveň 1,0318 eur/m3. 

V priebehu nasledujúcich mesiacov dôjde k tvorbe a zasielaniu nájomných zmluv 

k hrobovým miestam. Je to obzvlášť náročný proces, ktorý bude trvať aj niekoľko rokov. 

Zároveň sa bude realizovať tzv. „Virtuálny cintorín“. 

 

 8. Interpelácia poslancov 

     V tomto bode nevystúpil nikto z poslancov 

 

 9. Diskusia 

     V tomto bode vystúpil občan p. Sasko, ktorý hovoril, že je potrebné umiestniť tabulu  

     popri ceste s označením kde sa nachádza rozhľadňa. 

 

10.Správa predsedu návrhovej komisie 

- UZN č.01/16.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE program 16.zasadnutia obecného  

            zastupiteľstvo 

- UZN č.02/16.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení - 

predseda 

JUDr.Milan Kukučka, člen Ing.Tomáš Ďuriška 

- UZN č.03/16.2021: OZ v Šuriankach PRIJALO Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Šurianky č.01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky a o  

výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

-  UZN č.04/16.2021: OZ v Šuriankach PRIJALO Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Šurianky č.02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ 2021 

- UZN č.05/16.2021: OZ v Šuriankach SCHVAĽUJE Úpravu rozpočtu obce na r.2021 

  

 

 11. Záver 

       Na záver starosta obce PaedDr. Marek Peňaško poďakoval prítomným za účasť na      

       na zasadnutí a  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Overovatelia :                         Zuzana Vanková                      Zuzana Slišková 

 

 



     Zapísala: Katarína Gašparíková 

 

 

                                                                                   PaedDr.Marek Peňaško 

                                                                                   starosta obce Šurianky 

    . 

 

 

 

 

                                


