
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach, konaného v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na rok 2022 dňa 15. júna 2022 o 17:30 v zasadačke obecného úradu v Šuriankach 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Kontrola plnenia uznesení, 

4. Pridelenie nájomného bytu, 

5. Záverečný účet obce za rok 2021, 

6. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v roku 2022, 

7. Komisia kultúry a športu, 

8. Rôzne, 

9. Interpelácia poslancov, 

10. Diskusia, 

11. Správa predsedu návrhovej komisie, 

12. Záver. 

Priebeh zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním všetkých zúčastnených. Zároveň 

konštatoval, že vzhľadom na to, že zasadnutia sa zúčastňuje 7 poslancov z celkového počtu 7 je zasadnutie 

zastupiteľstva uznášaniaschopné. 

K zverejnenému programu zasadnutia zastupiteľstva neboli vznesené žiadne výhrady. Starosta obce dal 

hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Za prijatie programu zasadnutia hlasovali všetci prítomní 

poslanci. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 01/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu JUDr. Milana Kukučku a za členku návrhovej 

komisie poslanca Stanislava Bahelku. Za overovateľov zápisnice určil Zuzanu Vankovú a poslankyňu Zuzanu 

Sliškovú. Za zapisovateľku určil pani Katarínu Gašparíkovú. 

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie, ktorého výsledkom 

bolo jednomyseľné schválenie členov návrhovej komisie. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 02/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO návrhovú komisiu v zložení – predseda JUDr. Milan 

Kukučka, člen Stanislav Bahelka. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 



3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce na základe predloženého výpisu schválených uznesení konštatoval, že všetky schválené 

uznesenia sú splnené, resp. sú v stave plnenia. 

 

4. Pridelenie nájomného bytu 

Do podateľne obecného úradu bola prijatá žiadosť o uvoľnení nájomného bytu nájomníkov Natálie a Patrika 

Plaštiakových k 31. 7. 2022. Došlo by tak k uvoľneniu 3-izb. nájomného bytu č. 5 v bytovom dome č. 228. 

Na základe zaslaného materiálu so zoznamom podaných žiadostí boli poslanci vopred oboznámení so 

stavom žiadostí, kde boli poskytnuté všetky údaje o žiadateľoch, vrátane dátumu podania žiadosti, 

informácie o počte členov domácnosti, počte nezaopatrených detí, adrese bydliska a informácie o splnení, 

resp. nesplanení podmienok žiadosti vrátane limitu maximálneho príjmu domácnosti.  

 

Starosta obce informoval, že 11 žiadostí spĺňa kritéria pridelenia bytu. Vyzdvihol logický predpoklad 

pridelenia trojizbového bytu viacčlennej domácnosti s nezaopatrenými deťmi, napríklad slobodné matky zo 

Šurianok. Dal slovo poslancom a otvoril tak diskusiu k tomuto bodu rokovania 

 

Zuzana Slišková: Nakoľko sa na ňu obrátila matka jednej zo žiadateliek a vysvetlila jej zložitú rodinnú 

situáciu – Dominika Marčoková, Plaštiaková sa z dôvodu vzťahových problémov vracia späť do Šurianok, 

sľúbila jej, že to na zasadnutí povie a podporí ju. A keďže má podanú žiadosť aj p. Viera Plaštiaková, tiež 

z dôvodu ťažkej situácie, mal by byť byt pridelený Dominike, možno by tam mohli bývať obidve. 

 

Viliam Búcora: Podporuje názor poslankyne Zuzany Sliškovej, lebo v tomto prípade je možno perspektíva 

založenia rodiny do budúcna. Je treba prihliadať aj na zásluhovosť rodiny – mama žiadateľky dlhodobo 

pracuje pre obec a otec žiadateľky pomáha pri aktivitách v obci. 

 

Zuzana Vanková: Názor je ten, že byty sú určené predovšetkým pre rodiny. Napríklad aj podľa VZN nie je 

možné vlastniť nehnuteľnosť a to v prípade žiadosti p. Viery Plaštiakovej neplatí. Zároveň je vo VZN obce 

uvedené, že sa uprednostňujú žiadatelia zo Šurianok, čo nespĺňa Dominika Marčoková, nakoľko má trvalý 

pobyt v Nitre. Je potrebné prihliadať, že napríklad žiadateľka Miroslava Vaculíková má nezaopatrené dieťa, 

ktoré potrebuje zázemie, nakoľko dcéra už bude mať 4 roky. Poznamenala že, akú má asi možnosť osamelá 
matka získať byt, ak nie obecný nájomný. Pripomenula, že už princíp prideľovania bytov na základe počtu 

členov domácnosti vzhľadom na veľkosť domu sa uplatňoval pri prideľovaní bytu v apríli 2022. Informuje, 

že aj v prípade rodín v iných žiadostiach sú zložité vzťahy alebo iné problémy, napríklad zdravotný stav 

členov rodín. 

 

JUDr. Milan Kukučka: Je za Dominiku Marčokovú. 

 

Ing. Tomáš Ďuriška: Je za Miroslavu Vaculíkovú. 

 

Marek Sulan: Podľa neho sú podané tri žiadosti, ktorým by bolo treba predovšetkým prideliť byty. Ale môže 

sa žiaľ len jeden. 

 

Starosta obce: Jeden byt sa bude pravdepodobne čoskoro uvoľňovať v 15 BJ, nakoľko nájomcovia majú 

rozostavaný rodinný dom. Je asi najlepšie brať ohľad na dieťa, podľa pravidiel, ktoré sa vždy doteraz 

uplatňovali. Dieťa bude mať štyri roky a chodí do škôlky. Veď keď sa veci vyriešia a vysvetlia môže sa 

o ďalších žiadostiach rozhodnúť pri ďalšom prideľovaní. 

 

Marek Sulan: Je to veľmi zložité rozhodnutie, ale ozvala sa mu žiadateľka Dominika Marčoková a povedala 

mu o aktuálne zložitej rodinnej situácii a je za to ju podporiť. 

 

Viliam Búcora: Toto sú teda adepti a malo by sa dať o tom hlasovať. 

 

Starosta obce dal teda možnosť hlasovať medzi uvedenými žiadosťami. Za Dominiku Marčokovú hlasovali 5 

poslanci, za Mirku Vaculíkovu 2 poslanci. O ostatných žiadostiach sa nehlasovalo, nakoľko všetci prítomní 

poslanci svoj názor hlasovaním už vyjadrili. Na základe výsledku takto určeného poradia sa podišlo 

k hlasovaniu o uzneseniach. 

 



Hlasovanie o uznesení č. 03/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO uvoľnenie 3-izbového nájomného bytu č. 5 v bytovom dome 

č. 228 na základe žiadosti nájomníkov Natálie a Patrika Plaštiakových a to k 31.7.2022. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie o uznesení č. 04/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO žiadosť žiadateľky Dominiky Marčokovej o pridelenie 3-

izbového nájomného bytu č. 5 v bytovom dome 228 a uzavretie nájomnej zmluvy k 1.8.2022. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek Sulan 

PROTI: Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Vanková 

ZDRŽAL SA: x 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 

V rámci tohto bodu zasadnutia starosta obce oboznámil poslancov o materiály, ktorý bol vypracovaný 

v ekonomickom oddelení obecného úradu v spolupráci s hlavnou kontrolórkou obce a audítorkou podľa 

platnej zmluvy. Materiál bol zverejnený aj na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. 

K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne zásadné námietky. 

V rámci tohto bodu informovala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Maťová, že uskutočnila kontrolu 

v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Kontrola bola zameraná na peňažné 

prostriedky v pokladni. Výsledkom kontroly bolo konštatovanie, že kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky. 

Taktiež bol zverejnený aj návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022, ktorý poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 05/21.2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra a stanovisko k 

Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie o uznesení č. 06/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVAĽUJE Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie o uznesení č. 07/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach BERIE NA VEDOMIE Správu o výsledku Kontroly - Inventarizácia 

peňažných prostriedkov v pokladni obce zo 6.6.2022. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 



Hlasovanie o uznesení č. 08/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVAĽUJE Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2022. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Komisia kultúry a športu 

V tomto bode predsedníčka komisie p. Zuzana Vanková informovala o pripravených podujatiach Letné kino 

a Letné slávnosti. Navrhla ponechať cenu vstupného na podujatie Letné Slávnosti na úrovni, ako bolo v roku 

2021 – 5 Eur pre osoby staršie ako 15 rokov. Cenu tomboly navrhuje na 0,50 eur. 

Starosta obce poďakoval za prípravu podujatia Deň rodiny a vyzdvihol organizáciu podujatia a prácu, ktorú 

si toto podujatie vyžiadalo. Upozornil, že celé podujatie pripravili členky komisie, ktorých je však veľmi málo 

a je to veľmi náročné. Pokiaľ máme v organizovaní podujatí pokračovať, je potrebné zohnať minimálne 

dvoch ľudí, ktorí budú nosiť pivné sety večer pred podujatiami a po podujatiach. Je potrebné zohnať ľudí 

a motivovať ich, že budú mať za prácu zaplatené. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 09/21.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVAĽUJE cenu vstupného na podujatie Letné slávnosti 2022 vo výške 

5 Eur pre osoby staršie ako 15 rokov. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Viliam Búcora, Ing. Tomáš Ďuriška, JUDr. Milan Kukučka, Zuzana Slišková, Marek 

Sulan, Zuzana Vanková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

 

7. Rôzne 
Starosta obce v tomto bode informoval o hospodárení obce, predovšetkým zdôraznil, že v mesiaci máj došiel 

na účet obce rekordne nízky príspevok podielových daní – najmenej za posledné 4 roky. Je potrebné sa 

pripraviť na situáciu, že podielové dane – príjem obce zo štátneho rozpočtu, sa bude znižovať, vzhľadom na 

schválený prorodinný balíček ministerstva financií.  

Informoval, že vzhľadom na neefiktívnosť a nehospodárnosť projektu rekonštrukcie detského ihriska 

prostredníctvom dotácie z PPA bol projekt zrušený. Obec mala na spolufinancovanie projektu v rozpočte 

obce vyčlenených 16 200 Eur a zároveň sa očakávala realizácia hracích prvkov v Perkovciach za sumu 6 000 

Eur. Starosta uskutočnil prieskum trhu na základe ktorého je možné predmetné detské ihrisko v Šuriankach 

vybudovať z prostriedkov obecného rozpočtu bez účasti dotácie za sumu 7 598 eur, v Perkovciach za sumu 

5 594 eur a v materskej škole za sumu 4 946 eur. Zmluva bola podpísaná a doba realizácie je max 20 týždňov. 

Za ušetrené financie je možné kompletne zrekonštruovať kuchyňu a jedáleň v materskej škole. Bude 

nakúpený nerezový nábytok, nová podlahová krytina a bude vymaľované. 

Starosta obce informoval, že k zámeru výstavby Veterného parku v Ľudovítovej bolo zo strany obce zaslané 

zamietavé stanovisko, nakoľko projekt nemal zabezpečené krytie žiadnej oficiálnej inštitúcie, ktorá by 

garantovala potrebné istoty a prípadne riadila potrebné kompenzácie do územia. Nie je vyparovaná žiadna 

metodika ani koncepcia výstavby na vládnej úrovni. 

Zároveň informoval prítomných, že bude spoločne s obcou Hruboňovo a Čermany na stretnutí, kde bude 

prezentovaný zámer spravovania kanalizačnej a vodovodnej siete. O výsledku a návrhoch spoločnosti bude 

informovať. Zatiaľ je potrebné počkať, aké skúsenosti s touto službou budú mať iné obce. 

 

8. Interpelácia poslancov 

V rámci interpelácie sa poslankyňa Zuzana Slišková pyátala na možnosť vybudovať stojan na bicykle pri 

kultúrny dom, napríklad vedľa zastávky BUS. Taktiež sa pýtala na realizáciu WC do fitcentra, nakoľko to je 

v rozpočte schválená aktivita. Upozornila na často vybehnutého psa v pristore pri futbalovom ihrisku, 

pravdepodobne pes rodiny Gubáňových. 



Zuzana Vanková sa pýtala na informácie ohľadom optického internetu v obci, o možnosti inštalovania 

nového ochranného skla na zastávku v Perkovciach a na riešenie problému z roku 2020 ohľadom 

prečerpávačky kanalizácie rodiny Zeliskovej a Nikolovej. 

Viliam Búcora sa pýtal, či sa nebude zvyšovať poplatok za odvoz odpadov, nakoľko PZO sa znížili príjmy 

z PET fliaš, keďže tie sú teraz zálohovateľné. Taktiež upozorňoval na opakujúce sa poškodenia nádob na 

BIOodpad. 

Marek Sulan sa pýtal na možnosť upratovania skla po nezodpovedných občanoch pri zberných zvonoch na 

sklo, lebo môže dôjsť k úrazu. 

 

9. Diskusia 

V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Zuzana Slišková a pýtala sa na možnosť vysadenia kvetných lúk 

v obci, ktoré by sa nemuseli tak často kosiť. 

Ing. Jozef Sasko sa informoval na projekt veterného parku a taktiež na to, či už sú výsledky váženia 

kontajnerov a čo z toho váženia bude vyplývať. 

 

10. Správa predsedu návrhovej komisie 

Predseda komisie JUDr. Milan Kukučka v tomto bode zasadnutia konštatoval, že poslanci jednomyseľne 

schválili 9 z 9 predložených uznesení. 

 

11. Záver 

Starosta obce v tomto bode poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

Zapísala:    Katarína Gašparíková 

 

 

Zápisnicu overili:  Zuzana Slišková     Zuzana Vanková 

 

 

V Šuriankach, dňa 20. 06. 2022 

 

         PaedDr. Marek Peňaško 


