
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach, konaného dňa 18. júla 2022 o 19:00 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. Organizačné zabezpečenie volieb 2022 

a) Prerokovanie a schválenie počtu volebných obvodov v obci Šurianky, 

b) Prerokovanie a schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026, 

c) Prerokovanie a schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026 
5. Diskusia 

6. Správa predsedu návrhovej komisie 

7. 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 6 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. 01/22.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

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 

poslankyňu Zuzanu Vankovú. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Tomáša Ďurišku a Mareka Sulana. 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. 02/22.2022: 

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

Zuzana Vanková. 
 

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

PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce na základe predloženého výpisu schválených uznesení konštatoval, že všetky schválené uznesenia sú 
v stave plnenia. 

 

4. Organizačné zabezpečenie volieb 2022 
Starosta obce informoval prítomných, že k blížiacim sa voľbám do orgánov samosprávy obce a orgánov samosprávneho 

kraja, tzn., komunálnych a župných volieb, je potrebné prerokovať a schváliť náležité uznesenia týkajúce sa zriadenia 

volebných obvodov, určenia počtu poslancov, ktorí budú zvolení na nasledujúce funkčné obdobie 2022-2026 a určenia 

rozsahu výkonu novozvoleného starostu. 



Starosta navrhol vo všetkých troch prípadoch držať sa zaužívaného modelu, tzn. jeden volebný obvod pre celú obec, 
sedem poslancov zastupiteľstva a 100% úväzok starostu obce v nasledujúcom volebnom období. K tomuto návrhu 

neboli vznesené žiadne námietky. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 03/22.2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach URČUJE v súlade s §166, ods. 3, zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na volebné obdobie 2022 – 2026 pre obec 

Šurianky jeden volebný obvod – Volebný obvod č. 1 Šurianky. 
 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 
 

Hlasovanie o uznesení č. 04/22.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach URČUJE v súlade s §11, ods. 3, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2022-2026 pre obec Šurianky 7 poslancov. 

 

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

PROTI: x 
ZDRŽAL SA: x 

 

Hlasovanie o uznesení č. 05/22.2022: 
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach URČUJE v súlade s §11, ods. 4, písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šurianky 

takto: Starosta obce bude vykonávať funkciu počas funkčného obdobia 2022-2026 v celom rozsahu na plný úväzok. 

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

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 
 

 

5. Diskusia 

Starosta obce navrhol, aby z dôvodu nečakaných udalostí, kedy je potrebné určitú záležitosť prerokovať a schváliť 
prostredníctvom zastupiteľstva obce mimo schváleného harmonogramu zasadnutí, najmä počas mimoriadnej udalosti, 

bol upravený rokovací poriadok zasadnutí obecného zastupiteľstva a doplnený o možnosť hlasovať formou „per 

rollam“. Je to v súčasnej dobe štandardný spôsob hlasovania, za dodržania určených pravidiel, ktorý zavádzajú aj iné 
samosprávy, organizácie a inštitúcie, ktorých fungovanie je založené na hlasovaní zhromaždenia. Je to spôsob 

hlasovania pomocou IKT prostriedkov (video hovor, podpísaný sken hlasovacieho lístka zaslaný mailom a pod.). 

K tomuto návrhu neboli vznesené námietky a prítomní poslanci ho podporili. Upravené znenie rokovacieho poriadku 

bude predložené na schválenie na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva. 
 

6. Správa predsedu návrhovej komisie 

Predseda komisie JUDr. Milan Kukučka v tomto bode zasadnutia konštatoval, že poslanci jednomyseľne schválili 5 z 5 
predložených uznesení a všetky hlasovania sú platné. 

 

7. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:   Katarína Gašparíková 
 

 

 

Zápisnicu overili:  Ing. Tomáš Ďuriška   Marek Sulan 
 

 

 
 

V Šuriankach, dňa 25. 07. 2022      PaedDr. Marek Peňaško 


