
                                                                                                   

 

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 28.5.2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 

 
Materiál: č. A/1/5/2019 

 

 Plnenie uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 11.4.2019.  

 
 

 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  11.4.2019 a toto 

          

        berie na vedomie  

 

     

- bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

Spracovala:     v zmysle predlohy. 

 

Ing. Eva Augustínová, 

prednostka MsÚ Šurany    

              

Na základe:      
    

Plánu práce MsZ Šurany 

na I. polrok 2019 

 

Prizvať:  
– 
 

 

           ................................................. 

                  podpis predkladateľ 
 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 20. júna 2019. 
 

 



 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, konaného dňa 11.4.2019. 

 

 

 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 11.4.2019 bolo prijaté uznesenie č. 4/2019-Z, ktoré 

obsahovalo 26 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

Úlohy boli stanovené  v bode č. VI., ktorým bol schválený návrh na odsúhlasenie spracovania 

zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Sládkovičova ulica Šurany 

v zmysle žiadosti Ing. Jozefa Čajágiho, ul. Sládkovičova 33, Šurany, pričom  v bode B/ bolo 

uznesením  uložené zabezpečiť spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta 

Šurany a v bode č. VII. uznesenia, ktorým bol schválený návrh na odsúhlasenie spracovania 

zmien a doplnkov bývalých sedimentačných nádrží Šurianskeho cukrovaru v zmysle žiadosti  

Mareka Krajčíka ul. Hollého 29, Šurany, kde v bode B/ bolo uznesením uložené zabezpečiť 

spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany.  

Termín na zabezpečenie plnenia uvedených bodov uznesenia bol stanovený do 31.12.2019.  

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               Ing. Eva Augustínová 
                                                                                                              prednostka MsÚ Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plnenie uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 11.4.2019. 

 

 

Plnenie uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 11.4.2019 je nasledovné: 

 

Bod I. – Plnenie uznesení z II. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 14.2.2019 a III. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, konaného dňa 21.3.2019 – vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, 

priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2018 – schválené v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa č. HK/1/2019 o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na 

Mestskom úrade v Šuranoch za roky 2017 a 2018 – vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod IV. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri 

poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod V. – Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Šurany na roky 2016-2020 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta 

Šurany v lokalite Sládkovičova ulica Šurany v zmysle žiadosti Ing. Jozefa Čajágiho, ul. 

Sládkovičova 33, Šurany – schválené spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu 

mesta Šurany v zmysle žiadosti Ing. Jozefa Čajágiho, ul. Sládkovičova 33, Šurany v bode A/. 

Úloha v bode B/ zabezpečiť spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany 

– je v štádiu plnenia. 

 

Bod VII. – Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta 

Šurany v lokalite bývalých sedimentačných nádrží Šurianskeho cukrovaru v zmysle žiadosti 

Mareka Krajčíka, ul. Hollého 29, Šurany – schválené spracovanie zmien a doplnkov 

k územnému plánu mesta Šurany v lokalite bývalých sedimentačných nádrží Šurianskeho 

cukrovaru v zmysle žiadosti Mareka Krajčíka, ul. Hollého 29, Šurany – je v štádiu plnenia. 

   
Bod VIII. -  Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov 

stálych a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských 

častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských 

častí a členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany – schválený. 

 

Bod IX. - Správa o výsledku inventarizácie majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Šurany k 31.12.2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany 

za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 



 

 

 

Bod. XII. – Správa Mestskej polikliniky Šurany, SNP 2, Šurany o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XIII. – Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 

2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XIV. – Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XV. – Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o., SNP 2, 942 01 Šurany o hospodárení 

s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XVI. – Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XVII. – Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany 

za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XVIII. – Správa Materskej školy, MDŽ 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XIX. – Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2018- schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XX. – Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, 

Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XXI. -  Správa centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2018 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XXII. – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2019 

– schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XXIII. – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XXIV. – Návrh dodatku č. 34 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ 2 E, F, 

G Šurany – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XXV. – Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2018 – 

schválený v zmysle upravenej predlohy. 

 

Bod XXVI. – Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa 

výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2018 – 

schválený v zmysle predlohy. 

                                                                                                             Ing. Eva Augustínová 

                                                                                                           Prednostka MsÚ Šurany 
 


