
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šuriankach, konaného dňa 31. augusta 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. Úprava rozpočtu obce na rok 2022, 

5. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce, 

6. Hospodárenie obce, predikcia na rok 2023, 

7. Rôzne, 

8. Diskusia, 

9. Správa predsedu návrhovej komisie, 

10. Záver. 

Priebeh zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce privítaním všetkých zúčastnených. Zároveň konštatoval, že 

vzhľadom na to, že zasadnutia sa zúčastňujú 4 poslanci z celkového počtu 7 je zasadnutie zastupiteľstva 

uznášaniaschopné. 

K zverejnenému programu zasadnutia zastupiteľstva starosta obce navrhol doplniť bod rokovania – Interpelácia 

poslancov ako bod číslo 8, pred diskusiu. Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Za prijatie 

programu zasadnutia hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 01/23.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Vanková, Zuzana Slišková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie za predsedu Ing. Tomáša Ďurišku a za členku návrhovej komisie 

poslankyňu Zuzanu Vankovú. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Zuzanu Sliškovú a Stanislava Bahelku. 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. 02/23.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVÁLILO návrhovú komisiu v zložení – predseda Ing. Tomáš Ďuriška, členka 

Zuzana Vanková. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Vanková, Zuzana Slišková 

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. Úprava rozpočtu obce 

Úprava rozpočtu obce k 31. augustu každého roka vyplýva predovšetkým z reálnych príjmov a výdavkov, s ktorými 

obec disponuje. Predložený návrh úpravy bol riadne zverejnený a do dňa zasadnutia k nemu nedošli žiadne 

pripomienky. Starosta obce prítomným poslancom poskytol komentár k najzásadnejším zmenám, ktoré bolo potrebné 



do rozpočtu aplikovať. K predloženej zmene nemala výhrady ani kontrolórka obce Ing. Anna Maťová. Starosta obce dal 

o zmene rozpočtu hlasovať. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 03/23.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach SCHVAĽUJE Úpravu rozpočtu obce na rok 2022. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Vanková, Zuzana Slišková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

5. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce 

Starosta obce dal v tomto bode slovo hlavnej kontrolórke obce k vykonanej kontrole podľa schváleného Plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných poslancov o predmete kontroly – 

Zariadenia školského stravovania pri MŠ Šurianky. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Navrhla niekoľko 

zmien pri administratíve stravovania za MŠ Šurianky a MŠ Hruboňovo, a to predovšetkým účtovné oddelenie týchto 

prevádzok do samostatných útvarov. 

K tomuto bodu nemal nikto z prítomných žiadne námietky a ani otázky. Starosta obce dal hlasovať o uznesení. 

 

Hlasovanie o uznesení č. 04/23.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach BERIE NA VEDOMIE Správu o výsledku kontroly: Kontrola hospodárenia – jedáleň 

MŠ. 

 

ZA: Stanislav Bahelka, Ing. Tomáš Ďuriška, Zuzana Vanková, Zuzana Slišková 

PROTI: x 

ZDRŽAL SA: x 

 

6. Hospodárenie obce, predikcia na rok 2023 

V tomto bode rokovania starosta obce informoval o hospodárení obce, predovšetkým s ohľadom na čerpanie 

podielových daní, ktoré sa oproti predchádzajúcim rokom o niečo zlepšilo. Zároveň informoval, že obec obdržala 

prostriedky z dotačnej schémy PPA na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá bola realizovaná ešte v roku 2020 

a doteraz nám agentúra tieto prostriedky dlhovala. Obec má dobrú finančnú kondíciu, disponuje rezervou na 

neočakávané udalosti. Avšak je veľmi kritická situácia vo vzťahu k energiám. Obec uzavrela zmluvu na dodávku plynu 

do septembra 2024 s cenou 91 eur/MWh, čo je oproti doterajšej cene 6-násobné navýšenie. Pri elektrickej energii 

prebieha už druhá súťaž na dodávateľa, ale pokiaľ nedôjde k zásahu zo strany príslušných inštitúcií, hrozí, že cena 

elektrickej energie môže byť vyššia aj o 1000%, čo je viac ako 10-násobok. Z týchto čísel vyplýva, že obci môže na 

energie chýbať v rozpočte takmer 200 000 eur. Z tohto dôvodu bude potrebné hľadať v rozpočte také výdavkové 

položky, ktoré bude možné čo najviac krátiť, bez vplyvu na základné fungovanie (MŠ, ČOV, verejné osvetlenie, činnosť 

úradu,...). 

 

7. Rôzne 

Starosta obce otvoril tento bol rokovania informáciou, že sa bude pripravovať zazmluvnenie nájomných bytov na ďalšie 

obdobie a je potrebné k tejto príležitosti fyzicky zistiť stav bytov. Určil teda poslankyne Zuzanu Vankovú a Zuzanu 

Sliškovú aby túto kontrolu vykonali a podali o stave bytov správu. 

Informoval tiež, že v priebehu letných mesiacov prešla kuchyňa a jedáleň materskej školy historickou obnovou, 

nakoľko bol zakúpený nerezový gastro nábytok, ktorý nahradil staré pôvodné zariadenie, ktoré nevyhovovalo 

súčasným hygienickým štandardom. Taktiež bola vymenená podlaha v jedálni. 

Počas uplynulých týždňov prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ, do ktorého sa prihlásila jediná 

uchádzačka – súčasná riaditeľka MŠ. 

Starosta zároveň informoval, že v najbližších týždňoch dôjde k realizácii nových preliezok v materskej škole a na 

detských ihriskách v Šuriankach a Perkovciach. 

V Perkovciach zároveň je rozbehnutá príprava umiestnenia merača rýchlosti vozidiel. Čaká sa na vyjadrenie 

dopravného inšpektorátu a odboru dopravy a cestných komunikácii okresného úradu v Nitre. Tieto inštitúcie si 

vyžiadali spracovanie projektovej dokumentácie, ktorou už disponujeme, takže je na posudzovaní. 

Obec Šurianky v týchto dňoch sprístupnila v spolupráci so spoločnosťou 3W Slovakia s.r.o. službu virtuálny cintorín. 

Všetky dôležité informácie a odkaz na stránku bude zverejnený na obecnej stránke. Táto služba, okrem zjednodušenia 

orientácie a vyhľadávania hrobového miesta umožňuje celé spektrum administrácie tejto agendy pre účely obecného 

úradu. Budú teda generované nájomné zmluvy na hrobové miesta a tie následne zasielané nájomníkom. 

 

 

 



8. Interpelácia poslancov 

V tejto časti vystúpila poslankyňa Zuzana Slišková s informáciou o možnosti umiestnenia prístroja AED v obci, o ktorej 

sa už niekoľko krát uvažovalo. 

Poslankyňa Zuzana Vanková sa pýtala na možnosť opravy autobusovej zastávky v Perkovciach. Taktiež sa pýtala na 

informácie ohľadom vedenia optického internetu v obci. 

Poslanec Tomáš Ďuriška sa pýtal, či sú nejaké informácie ohľadom bytovej výstavby v Perkovciach. 

 

9. Diskusia 

V diskusii vystúpil občan – Ing. Jozef Sasko, ktorý žiadal o sprevádzkovanie služby zberu kuchynského oleja 

pracovníkmi na obecnom úrade. 

 

10. Správa predsedu návrhovej komisie 

Predseda komisie Ing. Tomáš Ďuriška v tomto bode zasadnutia konštatoval, že poslanci jednomyseľne schválili 4 zo 4 

predložených uznesení a všetky hlasovania sú platné. 

 

11. Záver 

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

 

 

Zapísala:   Katarína Gašparíková 

 

 

 

Zápisnicu overili:  Zuzana Slišková   Stanislav Bahelka 

 

 

 

 

V Šuriankach, dňa 05. 09. 2022      PaedDr. Marek Peňaško 


