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Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany. 
 

 
 

          Mesto Šurany  na úseku podnikania v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom 

podnikaní občanov v znení § 12c) ods. 1  zákona č. 219/1991 Zb. vydáva "Osvedčenia  o zápise 

do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka" a to  na  činnosti, ktoré majú  charakter  

poľnohospodárskej  výroby na  úseku rastlinnej a živočíšnej výroby. Spolu k 1.6.2019 je 

v evidencii, vedenej na Mestskom úrade – oddelení podnikateľskej činnosti zapísaných 19 

samostatne hospodáriacich roľníkov. Za obdobie od 1.6.2018 do 1.6.2019 bolo jedno 

osvedčenie zrušené a vydané nebolo  žiadne osvedčenie samostatne hospodáriacim roľníkom.  

          Živnostenské  oprávnenia na podnikanie vydáva v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení  neskorších  zmien a doplnení  Okresný   

úrad - odbor  živnostenského  podnikania  Nové  Zámky. Mestský úrad – oddelenie  

podnikateľskej  činnosti  spolupracoval s  Okresným úradom Nové Zámky, ktorý Mestu Šurany 

oznamoval počty fyzických osôb s trvalým bydliskom v meste Šurany a počty právnických 

osôb so sídlom v meste Šurany. Nakoľko mu to nevyplýva zo žiadneho zákona, resp. predpisu 

doporučil sa v tejto veci  obrátiť na Ministerstvo vnútra SR – odbor živnostenského podnikania. 

Mestský úrad – oddelenie podnikateľskej činnosti Šurany si tieto údaje vyžiadal, avšak 

Ministerstvo vnútra SR oznámilo, že všetky informácie o podnikateľských subjektoch 

vedených v živnostenskom registri SR sú zverejňované na www.zrsr.sk a podľa § 60b) 

živnostenského zákona nie je mesto inštitúciou, ktorej sa sprístupňujú a zasielajú údaje zo 

živnostenského registra. 

          K vyhľadávaniu  podnikateľských  subjektov  je  na webovej stránke  sprístupnený  

živnostenský  a obchodný register fyzických a  právnických osôb  podnikajúcich v Slovenskej 

republike. Túto  službu  zabezpečuje  Ministerstvo vnútra  Slovenskej  republiky, Technický 

správca IveS Košice.  

          V zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  zmien a doplnení obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb. Mesto Šurany vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2009 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šurany, ktoré 

bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 26/2009-Z bod XV. dňa 25. 

júna 2009 a nadobudlo účinnosť dňa 10. júla 2009. Podnikateľské subjekty si určia čas predaja 

a čas prevádzky služieb v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia a toto 

oznámia mestu. Nariadenie však neukladá  povinnosť podnikateľom oznámiť mestu otvorenie 

prevádzky, resp. čas predaja a čas prevádzky služieb a preto Mestský úrad Šurany -  oddelenie 

podnikateľskej činnosti miestnym šetrením  zisťuje  takéto  prevádzky. Na základe zistení 

potom vyzve podnikateľa k oznámeniu času predaja a času  prevádzky služieb a následne 

povoľuje  predajný resp. prevádzkový čas. V období od  1.6.2018 do 1.6.2019  bolo vydaných 

38 povolení v prevádzkach na území mesta Šurany, čo je o jedno povolenie viac ako za 

predchádzajúce obdobie. Nie v každom prípade sa jednalo o otvorenie novej prevádzky. Tieto 

povolenia boli vydané na základe žiadosti, resp. oznámenia vlastníka alebo prevádzkovateľa 

predajni alebo zariadenia, ktorí požiadali o zmenu miesta prevádzky, sortimentu, poskytovania  

služieb, alebo predajného a prevádzkového času. 

          Od 1. januára 2008 podnikatelia, ktorí predložili žiadosti, resp. oznámili prevádzkovú 

dobu, boli zapísaní do evidencie v Mestskom informačnom systéme. 

          Na webovej stránke mesta je  zverejnený aj  zoznam stravovacích  a ubytovacích  kapacít  

v meste Šurany.  

 

http://www.zrsr.sk/


 

- 2 - 

 

V meste  Šurany  k 1.6.2019 je evidovaných 17 predajní  potravinárskeho a zmiešaného 

tovaru, predajní nepotravinárskeho tovaru je 209 a 47 pohostinských odbytových stredísk 

(vrátane reštaurácií, kaviarní, barov, pizzérií, hostincov, výčapov, pivární, herní, cukrární, 

bufetov...).  

            Stravovanie v meste  zabezpečuje 25 prevádzok,  z  toho je 7 reštauračných zariadení a 

18 bufetov. Prevádzku predajní a poskytovanie rôznych služieb v meste zabezpečuje Jednota 

SD, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti a súkromní podnikatelia. V stálych predajniach 

na  území mesta je v ponuke  široký a pestrý sortiment  tovarov. 

            Obchodnú  sieť  v   meste  dopĺňa   trhovisko,  uskutočňovanie   príležitostných  trhov 

 v  priestoroch Spoločenskej  haly, ako aj organizovanie  "Šurianskeho jarmoku", ˇŠurianskych 

hodov“ a „Mikulášskych trhov“. V tomto roku sa bude jarmok konať v dňoch 20. a 21. 

septembra, hody  dňa 27. októbra  a  trhy dňa 6. decembra.  Trhovisko (12 trhových stolov) na 

ul. M.R.Štefánika je v správe Mestského podniku služieb Šurany, ktorý zabezpečuje aj inkaso 

poplatkov za užívanie verejného priestranstva. K 1.6.2019 bolo na predaj výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach vydaných spolu 13  povolení.  

            Mesto Šurany v zmysle  zákona  č.  171/2005  Z.z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutia o udelení 

individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier  prostredníctvom výherných 

prístrojov na rok 2019 pre jednu právnickú osobu. Správny poplatok  za  umiestnenie 1  ks 

výherného prístroja  je 1 500,-  €, čím bolo do rozpočtu mesta odvedených za  prevádzkovanie  

5 ks  výherných   prístrojov  na rok 2019 spolu 7 500,00 €.  V porovnaní s rokom 2018 sa počet 

prevádzkovaných výherných prístrojov znížil o 5 ks. Pokles počtu prevádzkovania výherných 

prístrojov je z dôvodu zmeny zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších 

predpisov. Od 1.1.2018 sa môžu prevádzkovať hazardné hry prostredníctvom výherných 

prístrojov, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi a videohry len v herni. V našom meste sú štyri herne. 

          V roku 2018 príjem stávok na stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkovalo 6 

spoločností  a elektronické zariadenia (videohry) prevádzkovali 3 spoločnosti, ktoré na  účet  

mesta odviedli  spolu  43 497,55 € a 300,00 € za vydanie povolení. V roku 2018 sa počet 

spoločností   na  príjem  stávok   na  stávkové  hry    (kurzové stávky) znížil o jednu spoločnosť  

a na elektronické zariadenia (videohry) sa  znížil o dve spoločnosti.  Tieto spoločnosti odviedli 

na účet mesta  v porovnaní s rokom 2017 viac o 2 230,82 €. 

          Daň za predajné automaty t.j. za prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu 

a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti, odviedlo 11  spoločností  daň za 12 ks 

predajných automatov vo výške 288,00 €  (1 ks automatu 24,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Emília  Ondrušková 

     vedúca odd. podn. činnosti   

              MsÚ Šurany 

V Šuranoch, dňa  31.5.2019 


