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Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  

Číslo: 6/2019 – Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta                

V Šuranoch  11.06.2019 

         

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo VI. r i a d n e h o  zasadania komisie  finančnej, správy a predaja majetku 

mesta Mestského zastupiteľstva Šurany, ktoré sa konalo dňa 

 

11. júna 2019 o 15.30 hodine v malej zasadacej miestnosti  

Mestského úradu  Šurany 

 
P R O G R A M : 
1.  Otvorenie. 

2.  Určenie overovateľa  zápisnice. 

3.   Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ Šurany. 

4.   Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Šurany. 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov  

      na     čiastočnú     úhradu    nákladov     v     školách     a    školských    zariadeniach    

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. 

      Predkladá: Mgr. Alžbeta  Klimentová,  vedúca  oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych           

      vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany. 

6.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 4/2019  o  úhradách  za   

      poskytovanie   sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Šurany. 

      Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany. 

7.   Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018. 

      Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

8.   Správa  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  podniku  služieb  Šurany  za  rok   

      2018. 

      Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany. 

9.   Správa  o   výsledku   hospodárenia  Mestského  kultúrneho   strediska  Šurany  za  

      rok 2018.     

      Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 

10. Správa   o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   polikliniky   Šurany   za   rok  2018. 

      Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany. 

11. Správa o výsledku  hospodárenia  Domova  Jesienka Šurany za rok  2018. 

      Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany. 

12. Správa  o  výsledku  hospodárenia  Základnej školy,  Bernolákova 35,   Šurany  za    

      rok 2018. 

      Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany. 

 13. Správa   o  výsledku   hospodárenia   Základnej  školy,  SNP 5, Šurany  za  rok 2018.  

       Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany. 

 14. Správa  o  výsledku hospodárenia  Materskej  školy,  MDŽ 26,  Šurany  za rok 2018.   

       Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany. 



15. Správa o výsledku hospodárenia  Materskej  školy,  Mostná 1, Šurany  za rok 2018.   

       Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany. 

16. Správa  o  výsledku  hospodárenia Základnej  umeleckej  školy Tibora  Sládkoviča,   

      Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018. 

      Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,  

      Námestie hrdinov 10, Šurany. 

17. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času,  Na vŕšku 24, Šurany za rok  

      2018. 

      Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ na Vŕšku 24, Šurany. 

18. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018.  

      Predkladá: Jozef Trungel, DiS., riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.. 

19. Informácia  o  hospodárení  Mestskej  lekárne Šurany, s.r.o.  za  rok 2018.  

      Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o.. 

20. Návrh  na  úpravu  rozpočtu mesta  Šurany  na  rok  2019. 

      Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

21. Dodatok č. 3 k Municipálnemu  úveru  –  Superlinka,  Zmluva  o  kontokorentnom  

      úvere č. 51/002/16. 

      Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

22. Návrh spoločníkov Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. na odvolanie člena dozornej  

      rady a zvolenie nového člena dozornej rady. 

      Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka. 

 

12. D i s k u s i a . 

13. U z n e s e n i e . 

14. Z á v e r .                                                                       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta 

 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo VI. r i a d n e h o  zasadania komisie  finančnej, správy a predaja majetku 

mesta Mestského zastupiteľstva Šurany, ktoré sa konalo dňa 11. júna 2019  o 15.30 

hodine v malej zasadacej miestnosti  Mestského úradu Šurany. 
                                                                                                                      

P R Í T O M N Í: 

 

sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

R O K O V A N I E: 

 

1. Otvorenie. 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie finančnej, správy a predaja  majetku 

Mestského zastupiteľstva Šurany Ing. František Tamašovič, ktorý privítal členov komisie. 

Ing. František Tamašovič, predseda komisie  finančnej, správy a predaja  majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva Šurany konštatoval, že sú prítomní 9 členovia komisie a preto je 

komisia schopná  uznášať sa. 

Predsedajúci predložil na schválenie program rokovania a zároveň  a dal o ňom hlasovať. 

Komisia   finančná, správy a predaja  majetku  mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním /prítomní členovia komisie: 9, za: 9, proti:0, zdržal sa:0/ predložený program  

schválila.  
 

2.  Určenie overovateľa  zápisnice.     

 

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: 

JUDr. Aurela Gálisa, člena komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta MsZ Šurany. 

 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: 

Ing. Renátu Mesárošovú, vedúcu finančného oddelenia MsÚ Šurany.  

                     

3.   Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií MsZ Šurany. 

4.   Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

JUDr. Porubský chcel vedieť, či nie je potrebné aktualizovať aj iné materiály, ak áno treba 

poslať poslancom návrhy. 

Ing. Tamašovič navrhuje zriadiť komisiu, ktorá by sa zaoberala aktualizáciou pôvodných 

a prípravou nových materiálov. 



Ing. Zahoráková: áno, treba zistiť či ešte niečo okrem týchto dvoch spomínaných materiálov 

nie je potrebné upraviť, hlavne zjednotiť zásady s rokovacím poriadkom. 

Ing. Tamašovič: dajme tomu oficiálny a legislatívny ráz. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje zriadiť komisiu mestského zastupiteľstva na 

vypracovanie zmien a doplnkov legislatívy mesta  bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) schválila 

uvedené odporúčanie. 

 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov 

na     čiastočnú     úhradu    nákladov     v     školách     a    školských    zariadeniach   

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Návrh predložila Mgr. Alžbeta  Klimentová,  vedúca  oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych 

vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany. K uvedenému návrhu uviedla, že dôvodom 

spracovania návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany je novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a 

taktiež na základe požiadaviek riaditeľov škôl, školských zariadení a vedúcich školských 

jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany. Návrh VZN bol zverejnený na úradných 

tabuliach mesta na pripomienkovanie. Do lehoty na podanie pripomienok t.j. do 10.06.2019 

nebola podaná žiadna pripomienka.  

 

Matúš Tóth: neuvažovali sme letnú prevádzku škôlok iným spôsobom? 

Mgr. Klimentová: zo zákona majú tri týždne na údržbu a učiteľky musia čerpať dovolenku, 

ktorú my nevieme preplatiť. 

Matúš Tóth si myslí, že by mohol byť iný, teda vyšší poplatok rodiča počas letnej prevádzky. 

Mgr. Klimentová povedala, že u niektorých rodičov je problém zaplatiť aj povinný poplatok. 

Návrh VZN konzultovala s riaditeľmi škôl. 

Ing. Zahoráková: hovoríme o mesačnom poplatku?  

Mgr. Klimentová: áno 

Matúš Tóth: letná prevádzka je obmedzená, lebo učiteľky si nemajú kedy vybrať dovolenky 

a nie sú peniaze na nadčasy. 

Ing. Tamašovič: máme zo zákona povinnosť robiť letnú prevádzku? 

Mgr. Klimentová: nemáme 

Matúš Tóth: teda ju spoplatnime vyššou sadzbou. 

Ing. Zahoráková pozerala aj iné mestá, ktoré si to hneď dali do VZN. 

Ing. Hatina povedal, že tí rodičia čo potrebujú dieťa umiestniť v letnej prevádzke zaplatia aj 

vyšší poplatok a ostatní si môžu dieťa nechať doma. 



Ing. Zahoráková si myslí, že nebude to práve populárne, ak zvýšime poplatok. CVČ nechcelo 

viac? 

Mgr. Klimentová: nie 

Ing. Zahoráková pozerala aj poplatky v ZUŠ v iných mestách, podľa nej máme ZUŠ 

najlacnejšiu, avšak má obavy o školské družiny a školské jedálne. 

JUDr. Porubský: ak dieťa nezoberie v daný deň stravu ako to riešite? 

Mgr. Klimentová: školy majú svoje interné predpisy, riešia si to vo vlastnej réžii. 

JUDr. Porubský: neuvažovali ste aj o kaucii, napr. 20 EUR, ktorá by sa použila pri neplatení? 

Ing. Tamašovič: touto možnosťou sme sa zaoberali, ale nie je opora v zákone. 

JUDr. Porubský: potom by sa musela vymáhať a to je potom horšie. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenom návrhu 

hlasovať. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na     čiastočnú     úhradu    nákladov     v     školách     

a    školských    zariadeniach   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany“ predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez 

pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 5. 

 

6.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 4/2019  o  úhradách  za   

poskytovanie   sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Šurany. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Návrh predložil Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany, ktorý členov komisie 

podrobne oboznámil so zmenami a doplnkami návrhu VZN. Návrh VZN bol zverejnený na 

úradných tabuliach mesta na pripomienkovanie. Do lehoty na podanie pripomienok t.j. do 

10.06.2019 nebola podaná žiadna pripomienka. 

 

Ing. Tamašovič: koľko obedov rozvážate denne? 

Ing. Bartovič: rozvážame okolo 150 obedov: Šurany, Kopec, Nový Svet. Rozvoz stravy sa 

nedá dostatočne zabezpečiť, súčasné autá už majú problémy, riešením je tretie auto. Stravníci 

sa sťažujú, že dostávajú obed neskoro. 

Ing. Zahoráková: koľko vychádza rozvoz? 

Ing. Bartovič: 91 eurocentov. 

Matúš Tóth: aký je pomer medzi tými čo si obed prídu prevziať a tými čo im vozíte? 

Ing. Bartovič: spolu varíme 250 obedov, 150 obedov je rozvoz, 20 stravníkov si príde 

prevziať obed osobne, ostatné obedy sú zamestnanci a obyvatelia Domova Jesienka. 

JUDr. Porubský: potrebujete auto? Lebo je výzva na elektromobily z Ministerstva 

hospodárstva, toto by vám ušetrilo náklady, mali by sme sa ako mesto o to uchádzať. 

Matúš Tóth: len či majú izotermu? 

JUDr. Porubský: treba to zistiť. 



Ing. Hatina: veď sa dá namontovať. 

Ing. Tamašovič povedal, že treba zistiť, či výzva pripúšťa úpravy vozidla. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenom návrhu 

hlasovať. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  

Šurany  č. 4/2019  o  úhradách  za   poskytovanie   sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  

pôsobnosti  mesta  Šurany“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 6. 

 

7.   Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Z dôvodu neprítomnosti Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany, Záverečný účet 

mesta Šurany za rok 2018 predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany, ktorá podrobne oboznámila členov komisie so všetkými bodmi 

záverečného účtu. Zároveň uviedla, že povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení 

mesta Šurany po skončení rozpočtového roka vyplýva z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 

je vlastne výsledkom celoročného hospodárenia mesta.  Výsledkom hospodárenia mesta za 

rok 2018 je schodok vo výške 262 951,36 EUR.  Záverečný účet mesta Šurany bol zverejnený 

na úradných tabuliach mesta na verejnú diskusiu. Do lehoty na podanie pripomienok t.j. do 

10.06.2019 nebola podaná žiadna pripomienka. 

 

JUDr. Porubský chcel vedieť prečo mesto dosiahlo schodok. 

Ing. Mesárošová povedala, že schodok je záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu mesta  a 

výdavkami rozpočtu mesta. Počas roka bol krytý príjmovými finančnými operáciami. 

Matúš Tóth sa pýtal na dotácie poskytované športovým klubom a chcel vedieť či je možné 

poskytnúť dotáciu jednotlivcovi. 

Ing. Mesárošová povedala, že dotácie na športovú činnosť sa poskytujú na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 13/2008. Mesto Šurany na základe konzultácie 

s predstaviteľmi športových klubov vypracuje rozpis na jednotlivé športové kluby ale 

samozrejme za predpokladu dodržania sumy uvedenej v rozpočte mesta na rok 2019. Uvedené 

VZN neumožňuje poskytnúť dotáciu fyzickým osobám.  

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal hlasovať. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018“ 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany na prerokovanie dňa 20.06.2019 a schválenie celoročného 

hospodárenia mesta Šurany za rok 2018 bez výhrad.  



 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 7. 

 

8.   Správa  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  podniku  služieb  Šurany  za  rok  

2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložil Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.  

 

JUDr. Porubský poďakoval za spoluprácu pri technickom zabezpečení osláv MDD 

v Argentíne. 

Ing. Zahoráková poďakovala za dva prechody pre chodcov v Kostolnom Seku. 

p. Groma povedal, že všetky pripomienky, ktoré obdržal, budú postupne vyriešené. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  

podniku  služieb  Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 8. 

 

9.   Správa  o   výsledku   hospodárenia  Mestského  kultúrneho   strediska  Šurany  za 

rok 2018.     

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložil RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 

 

Ing. Tamašovič skonštatoval, že organizácia hospodárila s kladným hospodárskym 

výsledkom. 

RNDr. Eliáš povedal, že očakávajú vyšší príjem zo spoločenskej haly. 

JUDr. Porubský chváli nový inventár v oddelení dospelých Mestskej knižnice. Zaujíma ho čo 

bude ďalej s amfiteátrom. 

RNDr. Eliáš povedal, že sa pripravujú letné akcie, na šurianskom jarmoku vystúpi skupina 

Horkýže Slíže, je momentálne v štádiu diskusií kde vystúpia. 

JUDr. Porubský chcel vedieť či amfiteáter je v takom stave, že tam môžeme robiť akcie? 



RNDr. Eliáš povedal, že je to užívania schopné, do polovice sú lavice opravené, ostatné sú 

odmontované. 

Matúš Tóth chváli prácu pána riaditeľa, hlavne v oblasti získavania grantov. 

RNDr. Eliáš povedal, že najvyšší grant išiel na rekonštrukciu oddelenia dospelých v Mestskej 

knižnici, očakáva aj ďalšie granty, ktorými by zrekonštruovali aj iné oddelenia. 

Ing. Mgr. Slovák upozornil na nesprávne uvedené číselné vyjadrenie nákladov a výnosov 

v tabuľke: Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Poprosil opraviť nesprávne údaje do rokovania 

MsZ. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  

kultúrneho strediska Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 s pripomienkou členov komisie. 

Pripomienka: 

V tabuľke: Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je potrebné opraviť nesprávne údaje. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 9. 

  

10. Správa   o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   polikliniky   Šurany   za   rok  2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany. 

 

Členovia komisie skonštatovali, že k predloženej správe nemajú žiadne otázky, všetko 

potrebné je v nej uvedené. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   

polikliniky  Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 10. 

 

11. Správa o výsledku  hospodárenia  Domova  Jesienka Šurany za rok  2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 



Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložil Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany. 

 

Ing. Tamašovič chcel vedieť aká je obsadenosť v zariadení. 

Ing. Bartovič: 100% 

Ing. Zahoráková upozornila na nesprávny údaj % plnenia v bežných výdavkoch na riadkoch č. 

59, 60, 61. 

Ing. Barovič: uvedenú chybu odstránime do rokovania MsZ. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Domova  

Jesienka Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 s pripomienkou členov komisie. 

Pripomienka: 

V tabuľke: Bežné výdavky je potrebné opraviť % plnenia rozpočtu za rok 2018 na riadkoch č. 

59, 60, 61. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 11. 

 

12. Správa  o  výsledku  hospodárenia  Základnej školy,  Bernolákova 35,   Šurany  za    

rok 2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložil Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany. 

 

Ing. Tamašovič: v energiách je zahrnutá aj Športová hala? 

Mgr. Zajíček: áno. Na energiách máme doplatky z minulého roku. 

Matúš Tóth: v príjmovej časti na riadku č. 15 v položke nájomné vykazujete len 58,57% 

plnenie. 

Mgr. Zajíček povedal, že je to príjem aj zo Športovej haly, vedie sa o tom presná evidencia. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Základnej 

školy,  Bernolákova 35,   Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

 

 

 



Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 12. 

 

13. Správa   o  výsledku   hospodárenia   Základnej  školy,  SNP 5, Šurany  za  rok 2018.  

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany. 

 

Členovia komisie skonštatovali, že k predloženej správe nemajú žiadne otázky. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Základnej  

školy,  SNP 5,  Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 13. 

 

14. Správa  o  výsledku hospodárenia  Materskej  školy,  MDŽ 26,  Šurany  za rok 2018.   

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany. 

 

JUDr. Porubský chcel vedieť, či budú žiadať od mesta peniaze. 

Erika Sekanová: keď úprimne poviem, okná sú hrozné, aspoň tie okná by sme chceli urobiť. 

Ing. Tamašovič povedal, že na materské školy boli projekty, prešla len MŠ Mostná. 

Matúš Tóth si myslí, že oprava materskej školy by sa mala rozdeliť na etapy. 

Erika Sekanová uviedla, že sa nedá celá budova zatvoriť, musí sa to postupne. 

Matúš Tóth sa pýtal na letnú prevádzku. 

Erika Sekanová povedala, že letná prevádzka je zabezpečená. 

Matúš Tóth povedal, že v rámci VZN navrhoval vyššie poplatky v lete, skúsme dostať 

peniaze do zariadenia! 

Erika Sekanová povedala, že nemôže nikoho diskriminovať, musí leto zabezpečiť. 

Ing. Zahoráková: idú hore poplatky, čo na to rodičia? 

Erika Sekanová: niektorí o tom nevedia a tí čo vedia, tak nás chápu. 

Ing. Zahoráková: rodičov treba oboznámiť, chýba jej vyjadrenie Rady školy. 

Matúš Tóth: máte aj dlžoby na poplatkoch od rodičov? 

Erika Sekanová: nie nemáme, sumy sme zvažovali. 



  

 Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Materskej  

školy,  MDŽ 26,   Šurany  za  rok  2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 14. 

 

15. Správa o výsledku hospodárenia  Materskej  školy,  Mostná 1, Šurany  za rok 2018.   

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany. 

 

Členovia komisie skonštatovali, že k predloženej správe nemajú žiadne otázky. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Materskej  

školy,  Mostná 1, Šurany  za rok 2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 15. 

 

16. Správa  o  výsledku  hospodárenia Základnej  umeleckej  školy Tibora  Sládkoviča,  

Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, 

Námestie hrdinov 10, Šurany. 

 

Matúš Tóth upozornil na nesprávny údaj % plnenia na riadku č. 11 v bežných výdavkoch.  

Mgr. Farkasová: chybu sme si všimli, do rokovania MsZ bude odstránená. 

Matúš Tóth chcel vedieť, či VZN je pre ZUŠ akceptovateľné. 

Mgr. Farkasová: áno je, aj keď sme najlacnejšia ZUŠ v okolí. 

Ing. Zahoráková porovnávala aj iné mestá a tiež zistila túto skutočnosť. 



Ing. Tamašoviča zaujímal počet žiakov. 

Mgr. Farkasová: 362 

Matúš Tóth: máte aj dospelých? 

Mgr. Farkasová: áno ZUŠ navštevujú 3 dospelí. 

Ing. Mgr. Slovák chcel vedieť v akom čase sú vyučovacie hodiny. 

Mgr. Farkasová: od 13.00-21.00 h 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu Základnej  umeleckej  školy Tibora  

Sládkoviča,  Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018“ predložiť na prerokovanie 

a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 s  pripomienkou členov 

komisie. 

Pripomienka: 

V tabuľke č. 6. Výdavky-bežné je potrebné opraviť % plnenia na riadku č. 11. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 16. 

 

17. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času,  Na vŕšku 24, Šurany za rok 

2018. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ na Vŕšku 24, Šurany. 

 

JUDr. Porubský sa pochvalne vyjadril k aktivitám CVČ. 

Mgr. Duláková povedala, že plánovala aj futbalové ihrisko. 

Ing. Záhoráková chcela vedieť, či p. riaditeľke postačuje zvyšovanie poplatkov. 

Mgr. Duláková povedala, že pozerala aj iné mestá, treba to postupne. 

 

 Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Správu  o   výsledku   hospodárenia   Centra 

voľného času,  Na vŕšku 24, Šurany za rok 2018“ predložiť na prerokovanie a schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 17. 

 

 

 



18. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018.  

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložil Jozef Trungel, DiS., riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.. 

Prítomných informoval o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 

2018. 

 

Matúš Tóth sa pýtal na tržby, nakoľko je tam menej ako polovičné plnenie. 

Jozef Trungel, DiS. povedal, že je to z titulu predaja posledných bytov v minulom roku. 

JUDr. Porubský chcel vedieť, či kontrolujú obyvateľov v nájomných bytoch. 

Jozef Trungel, DiS.: áno, ale keď máte nejaké zistenia, treba nám ich dať vedieť. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Informáciu o hospodárení Mestského bytového 

podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018“ predložiť na prerokovanie a vziať na vedomie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 18. 

 

19. Informácia  o  hospodárení  Mestskej  lekárne Šurany, s.r.o.  za  rok 2018.  

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o.. 

 

Ing. Zahoráková reaguje na stanovisko v správe, v ktorom menšinový vlastník nie je spokojný 

s niektorými poslancami. Mimoriadne zastupiteľstvo bolo o tom, že bolo potrebné zrušiť 

uznesenie MsZ v prípade Lekárne Dr. Max. 

Matúš Tóth: nevie nájsť nákladové položky k nájmu, v ktorej položke sa nachádzajú? 

Mgr. Komorová povedala, že to odkonzultuje s účtovníčkou a do rokovania MsZ pripraví 

odpoveď. 

  

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenej správe 

hlasovať. 

 

 KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Informáciu o hospodárení Mestskej  lekárne 

Šurany, s.r.o za rok 2018“ predložiť na prerokovanie a vziať na vedomie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 s pripomienkou členov komisie. 

Pripomienka: 

Náklady na nájomné uviesť do štruktúry nákladov. 



 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 19. 

 

20. Návrh  na  úpravu  rozpočtu mesta  Šurany  na  rok  2019. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Z dôvodu neprítomnosti Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany Návrh  na  úpravu  

rozpočtu mesta  Šurany  na  rok  2019 predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného 

oddelenia Mestského úradu Šurany. K predkladanému materiálu uviedla, že dôvodom pre 

vypracovanie úpravy rozpočtu bolo najmä schválenie 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, uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 3/2019-Z bod VIII. 

zo dňa 11.04.2019 s účinnosťou od 01.05.2019. Nakoľko v mesiacoch január – apríl 2019 

prišlo k zmenám aj v iných položkách rozpočtu, boli aj tieto predmetom úpravy rozpočtu.  

Návrh  na  úpravu  rozpočtu mesta  Šurany  na  rok  2019 pozostáva z tabuľkovej časti 

rozpočtu a textovej časti rozpočtu, v ktorej je podrobne zdôvodnená zmena v jednotlivých 

položkách s uvedením príslušného rozpočtového opatrenia.  

 

Ing. Zahoráková chcela vysvetliť navýšenie položiek odmien a odvodov týkajúcich sa 

poslancov, členov komisií a ďalších, konkrétne prečo sa uberalo práve z tých položiek 

uvedených v rozpočtových opatreniach. 

Ing. Mesárošová povedala, že je to len návrh, aj keď nevidí priestor v zmenách iných 

položiek. Suma odmien a odvodov je prepočítaná za obdobie december-apríl 2019 podľa 

zásad platných do 30.04.2019 a predpoklad na obdobie máj–december 2019 už vychádza zo 

zásad účinných od 01.05.2019.   

Matúš Tóth sa zaujímal o program Šport, konkrétne o položku energie. 

Ing. Mesárošová povedala, že v oblasti energií sa zvyšuje položka o sumu vo výške 7 000,00 

EUR z dôvodu zapracovania výdavkov na energie ktorými sú voda, elektrická energia, plyn 

spotrebovaných v budove mesta na Cintorínskej ulici č. 51, ktorú má v prenájme Športový 

klub Šurany (futbalový oddiel). Na základe Dodatku č. 3 zo dňa 30.12.2016 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov uzavretej dňa 25.02.2004 bolo dohodnuté, že náklady spojené 

s prevádzkou prenajatých priestorov a to spotreba elektrickej energie, plynu a vody podľa 

skutočnej spotreby bude hradiť mesto v plnej výške. Na základe uvedeného bola položka 

upravená z dôvodu predpokladanej úhrady za spotrebované energie v I. polroku 2019. 

Pavol Cvik: bolo by vhodné preveriť ako je to s nájomným od bufetu Ryba, ktorý sa nachádza 

v priestoroch spomínanej budovy, komu ho platia. 

Ing. Zahoráková chcela vedieť za akým účelom bol Mestskej poliklinike poskytnutý 

príspevok vo výške 14 500,00 EUR? 

Ing. Mesárošová povedala, že príspevok bol poukazovaný postupne vo výške 5 900,00 EUR, 

4 900,00 EUR a 3 700,00 EUR na zakúpenie potrebných prístrojov do ambulancií a na 

rekonštrukciu chodby na prízemí budovy Mestskej polikliniky Šurany. 

Matúš Tóth: školám sa navyšovali transfery? 



Ing. Mesárošová: áno na základe rozpočtových požiadaviek sa navyšovali originálne 

kompetencie pre MŠ Mostná na nákup konvektomatu a pre ZUŠ na nákup hudobných 

nástrojov. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenom návrhu  

hlasovať. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Návrh  na  úpravu  rozpočtu mesta  Šurany  na  

rok  2019“ predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

20.06.2019 bez pripomienok členov komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 20. 

 

21. Dodatok č. 3 k Municipálnemu  úveru  –  Superlinka,  Zmluva  o kontokorentnom 

úvere č. 51/002/16. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Z dôvodu neprítomnosti Ing. Mareka Oremusa, primátora mesta Šurany Dodatok č. 3 

k Municipálnemu  úveru  –  Superlinka,  Zmluva  o kontokorentnom úvere č. 51/002/16 

predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany. 

K predkladanému materiálu uviedla, že z dôvodom čerpania kontokorentného úveru je 

zabezpečenie krátkodobého časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, ktorý nastáva najmä v období poklesu prísunu 

podielových daní poukazovaných Ministerstvom financií SR,  prevažne v kalendárnych 

mesiacoch máj a jún. 

 

Členovia komisie skonštatovali, že k predloženej správe nemajú žiadne otázky, všetko 

potrebné je v nej uvedené. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal hlasovať. 

 

KF,SaPMM MsZ Šurany doporučuje „Dodatok č. 3 k Municipálnemu  úveru -   

Superlinka,  Zmluva  o  kontokorentnom úvere č. 51/002/16“ predložiť na prerokovanie 

a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019 bez pripomienok členov 

komisie. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie schválila v zmysle bodu č. 21. 

 

 

 



22. Návrh spoločníkov Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. na odvolanie člena dozornej rady 

a zvolenie nového člena dozornej rady. 

 

Materiál nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 8 obdržali správu v elektronickej podobe, jeden člen písomne. 

Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Správu predložila Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o.. 

 

JUDr. Porubský uviedol, že pri voľbe kandidáta na nového člena dozornej rady Mestskej 

lekárne Šurany, s.r.o. valným zhromaždením nebolo dodržané ustanovenie  § 11 ods. 4 písm. 

l) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Potom predsedajúci ukončil diskusiu, predložil návrh na uznesenie a dal o uvedenom návrhu 

hlasovať s pripomienkou:  

Proces schvaľovania kandidáta na nového člena dozorného orgánu spoločnosti nebol 

dodržaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Záver: 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

hlasovaním (prítomní členovia: 9, za: 4, proti: 3, zdržal sa: 2, neprítomní: 0) návrh na 

uznesenie neschválila v zmysle bodu č. 22. 

 

23. Diskusia. 

Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany predložila žiadosť adresovanú komisii 

finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany o navýšenie 

rozpočtu z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne základnej školy. Svoju žiadosť odôvodňuje 

novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka najmä 

poskytovania dotácie na stravu. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predloženú žiadosť berie na vedomie a odporúča riešiť situáciu uvedenú v žiadosti bežnou 

cestou. 

 

Ing. Tamašovič, predseda komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložil na prerokovanie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť 

Šurany, doručenú na Mestský úrad Šurany dňa 07.06.2019 pod ev. číslom 12164/2019 

o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu strechy farskej budovy vo výške 36 000,00 

EUR. 

 

Členovia komisie sa jednohlasne zhodli na tom, že uvedenú žiadosť zamietajú z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta Šurany a zároveň ju nedoporučujú 

predložiť na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

   

24.  Uznesenie. 

 

        Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

schválila nasledovné uznesenie:  

 



     

 

 

Uznesenie zo VI. riadneho zasadania  

Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva Šurany číslo 6/2019- KFSaPMM  

konaného dňa 11. júna 2019 

 

I. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na     

čiastočnú     úhradu    nákladov     v     školách     a    školských    zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany a tento 

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

II. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 4/2019  o  úhradách  za  

poskytovanie   sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Šurany a tento 

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 



H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

III. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 a  

 

d o p o r u č u j e   

 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany na prerokovanie dňa 20.06.2019 a schválenie celoročného 

hospodárenia mesta Šurany za rok 2018 bez výhrad.  

 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

 

 

 

 

 



IV. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  podniku  služieb  Šurany za rok 2018 

a túto  

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

V. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestského  kultúrneho   strediska  Šurany za rok 

2018 a túto  

d o p o r u č u j e   

- s pripomienkou  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

Pripomienka: 

V tabuľke: Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je potrebné opraviť nesprávne údaje. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 



Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

VI. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   polikliniky  Šurany za rok 2018 a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

VII. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Domova Jesienka Šurany za rok 2018 a túto 

 

d o p o r u č u j e   

- s pripomienkou  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 



Pripomienka: 

V tabuľke: Bežné výdavky je potrebné opraviť % plnenia rozpočtu za rok 2018 na riadkoch č. 

59, 60, 61. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

VIII. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Základnej školy,  Bernolákova 35,  Šurany za rok 

2018 a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

 



IX. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Základnej školy,  SNP 5,  Šurany za rok 2018 a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

X. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Materskej  školy,  MDŽ 26,  Šurany za rok 2018 

a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 



Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

XI. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Materskej  školy,  Mostná 1,  Šurany za rok 2018 

a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Základnej  umeleckej  školy Tibora  Sládkoviča,  

Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018 a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- s pripomienkou  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

Pripomienka: 

V tabuľke č. 6. Výdavky-bežné je potrebné opraviť % plnenia na riadku č. 11. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

XIII. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Správu  o   výsledku   hospodárenia   Centra voľného času,  Na vŕšku 24,  Šurany za rok 

2018 a túto  

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienky 

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 



Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

XIV. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Informáciu o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018 a túto  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a vziať na vedomie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Informáciu  o  hospodárení  Mestskej  lekárne Šurany, s.r.o.  za  rok 2018  a túto 

 

d o p o r u č u j e   

- s pripomienkou  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a vziať na vedomie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

20.06.2019. 

Pripomienka: 

Náklady na nájomné uviesť do štruktúry nákladov. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

XVI. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Návrh  na  úpravu  rozpočtu mesta  Šurany  na  rok  2019  a tento 

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 



Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

XVII. 

 

Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta  Mestského zastupiteľstva Šurany                                 

p r e r o k o v a l a 

 

Dodatok č. 3 k Municipálnemu  úveru  –  Superlinka,  Zmluva  o kontokorentnom úvere 

č. 51/002/16 a tento  

 

d o p o r u č u j e   

- bez pripomienok  

 

členov Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany 

predložiť na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 20.06.2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie:  

Počet členov komisie: 9 
Členovia komisie:  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Pavol Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. 

Ľubomír Slovák 

Prítomní: 9/ Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol 

Cvik, Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír 

Slovák 

Neprítomní: 0    

 

Za: 9/  Ing. František Tamašovič, JUDr. Roman Porubský, Ing. Miroslava Zahoráková, Pavol Cvik, 

Ing. Dušan Foltín, Ing. František Hatina, JUDr. Aurel Gális, Matúš Tóth, Ing. Mgr. Ľubomír Slovák 

Proti:             0       

Zdržal sa:      0       

Nehlasoval:   0          

Neprítomní:  0 

 

 

                                                                                     Ing. František Tamašovič, v.r.                                                                          

                                                                              predseda komisie finančnej, správy      

                                                                                      a predaja majetku mesta   

                                                                                Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

 

 



25. Z á v e r .        

                                                                

Predsedajúci komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva Šurany skonštatoval, že program VI. riadneho zasadania komisie bol 

vyčerpaný. Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

 

Predseda:   Ing. František Tamašovič, v.r. 

    predseda komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta 

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

 

Overovateľ:   JUDr. Aurel Gális, v.r. 

    člen komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta    

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

                                                                                                                                                                         

 

Zapisovateľka:  Ing. Renáta Mesárošová, v.r. 

                                               vedúca finančného oddelenia, Mestského úradu Šurany 

 


