
M E S T S K Ý   Ú R A D   Š U R A N Y 
 

 

                                           V Šuranoch dňa 24. 07. 2019 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

Š u r a n y 

 

Materiál č. A/2/6/2019 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany  

za I. polrok 2019. 

________________________________________________________________ 
 

 

Predkladá :                    Návrh na uznesenie : 

 

Ing. Eva Augustínová,           Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo  

prednostka MsÚ Šurany          správu o činnosti orgánov Mestského zastupi-  

                          teľstva Šurany za I. polrok 2019 a túto 

  

       s c h v a ľ u j e 

 

Spracovala:     - bez pripomienok 

                          - s pripomienkami 

PhDr. Mária Huslicová, 

vedúca oddelenia  poslancov Mestského zastupiteľstva  v Šuranoch. 

pre veci organizačné  

a správne MsÚ Šurany  

 

 

 

 

Na základe: 

 

Plánu práce MsZ Šurany 

na II. polrok 2019 
 

 
   ––––––––––––––––––––––––––––-  

               podpis predkladateľa 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 12. septembra 2019 

 



Dôvodová správa 

 
          

         
 Pre volebné obdobie 2018 – 2022 Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch uznesením č. 

UZ/2018 – Z, bod IV. zo dňa 28.11.2018 zriadilo  nasledovné komisie mestského 

zastupiteľstva: 

 

1. Finančnú, správy a predaja majetku mesta 

2. Výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti 

3. Školstva, kultúry, sociálno-zdravotnú, bytovú, mládeže a športu 

4. Pre bezpečnosť a prácu s komunitami. 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šuranoch bola uznesením č. 

UZ/2018 – Z, bod VII. zriadená aj Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

 

 Výbory v častiach mesta Šurany boli zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch č. 1/2018 – Z, bod XXXII. zo dňa 13.12.2018.  

  

 Dňa 20.06.2019 uznesením č. 5/2019 – Z, bod č. XXXIV. mestské zastupiteľstvo 

schválilo Legislatívnu komisiu. 

 

Na základe Plánu práce  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2019 

predkladám Správu o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Eva  A u g u s t í n o v á 

             prednostka Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany 

za I. polrok 2019. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany /ďalej MsZ/ a výbory v častiach mesta Šurany pracovali 

v decembri 2018  a v I. polroku 2019  podľa vlastných  plánov práce. 

V zmysle  písomne  vypracovaných a  predložených  správ o činnosti komisií  MsZ a výborov v častiach 

mesta  vyhodnotenie  ich  činnosti je nasledovné : 

 

1.   Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta: 

       
        Predseda komisie:  Ing. František  T a m a š o v i č 

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  6 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  90 

 

         Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018, správu o plnení rozpočtu mesta 

Šurany k 31.10.2018, návrhy na úpravy rozpočtov na rok 2018 /MsKS, MsPK, MsPS, Domova Jesienka, ZŠ 

Bernolákova 35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ /, správy o výsledku 

hospodárenia za rok 2018 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ Mostná 1, 

MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ/, informáciu o hospodárení MsBP Šurany, s. r. o. za rok 2018, informáciu 

o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2018,  záverečný účet mesta za rok 2018, návrhy rozpočtov 

na rok 2019-2021 /MsKS, MsPK, MsPS, Domova Jesienka, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ 

MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ /, návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrh programového 

rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrhy na úpravy rozpočtov na rok 2019 /MsKS, MsPK, MsPS, 

Domova Jesienka, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ, návrh 

na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018/, správy o hospodárení s majetkom mesta za rok 2018 /Domov 

Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, 

CVČ, MsBP Šurany, s. r. o./, návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov 

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

častí a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 

5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, žiadosť 

o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, správu o investičnej výstavbe a údržbe 

majetku mesta Šurany za rok 2018, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní 

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva, 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, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2019 o úhradách za 

poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, dodatok č. 3 k Municipálnemu úveru 

– Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 51/002/16, návrh spoločníkov Mestskej lekárne Šurany s. r. o. 

na odvolanie člena dozornej rady a zvolenie nového člena dozornej rady, žiadosti o predaj nehnuteľností. 

 

         Ku všetkým  prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia zasadala pravidelne podľa vypracovaného plánu práce a všetky plánované úlohy splnila. 

 

 

2.   Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti. 

 
        Predseda komisie:   Ing. Igor  B a r t o v i č  

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  94 
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        Komisia  prerokovala:  návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018, správu o plnení rozpočtu mesta 

Šurany k 31.10.2018, správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2018, správu o investičnej výstavbe 

a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2018, správu o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany, 

správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018, 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019 – 2021, návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny a doplnky č. 

1 ÚP mesta Šurany a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šurany č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚP mesta Šurany, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019, návrh na realizáciu investičných akcií 

v meste Šurany pre rok 2019, návrh programu odpadového hospodárstva mesta Šurany na roky 2016 – 2020, 

správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šurany 2016 – 2020 za rok 2018, 

záverečný účet mesta Šurany za rok 2018.   

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

3.   Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu. 

 
        Predseda komisie:   Ing. Mgr. Alžbeta  D a n i e l o v á 

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  82,14 

 

         Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018, správu o plnení rozpočtu mesta 

Šurany k 31.10.2018, návrhy na úpravy rozpočtov na rok 2018 /MsKS, MsPK, Domova Jesienka, ZŠ Bernolákova 

35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ /, správy o výsledku hospodárenia za rok 

2018 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. 

Sládkoviča, CVČ/, informáciu o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2018,  záverečný účet mesta 

za rok 2018, návrhy rozpočtov na rok 2019-2021 /MsKS, MsPK, Domova Jesienka, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 

5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ /, návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrh 

programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrhy na úpravu rozpočtov na rok 2019 / MsKS, 

MsPK,  Domova Jesienka, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5, MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ, 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018, správy o hospodárení s majetkom mesta za rok 2018 

/Domov Jesienka, MsPK, MsKS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, 

CVČ./, návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí 

v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských častí a Zboru pre 

občianske záležitosti mesta Šurany, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva, návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 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, návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2019 

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh dodatku č. 34 

poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ 2E, F, G, návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra 

voľného času, Na vŕšku 24, Šurany. 

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Poznatky, návrhy a pripomienky komisie: 

- návrh na realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019 doplniť o výmenu okien v MŠ MDŽ 26, 

Šurany, 
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- návrh na zvolanie mimoriadneho pracovného stretnutia poslancov MsZ v Šuranoch, primátora mesta Šurany 

a vedúcej finančného oddelenia MsÚ Šurany z dôvodu doriešenia možnosti financovania výmeny okien – MŠ 

MDŽ 26, Šurany, rekonštrukcie materských škôl v meste, zabezpečenia vybavenia školských jedální 

základných škôl a doriešenia zabezpečenia prázdninovej prevádzky materských škôl. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

4.   Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami. 

 
        Predseda komisie:   Pavol  B a r t o v i č 

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  86,04 

         
        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018, správu o plnení rozpočtu mesta 

Šurany k 31.10.2018, záverečný účet mesta za rok 2018, návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrh 

programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2019-2021, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019, 

správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018, 

návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí 

v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských častí a Zboru pre 

občianske záležitosti mesta Šurany, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, správu o plnení úloh Mestskej 

polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2018. 

 

         K prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia zasadala pravidelne podľa vypracovaného plánu práce a všetky plánované úlohy splnila. 

 

 

5.   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

       Predseda komisie:   Karol  N é m e t h 

       Počet členov komisie:  3 

       Počet uskutočnených schôdzok:  1 

       Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Komisia kontroluje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov primátorom mesta  a poslancami mestského zastupiteľstva.  

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

6.   Výbor v časti Kostolný Sek. 

 
        Predseda výboru:  Ing. Miroslava  Z a h o r á k o v á 

        Počet členov výboru:  3 

        Počet uskutočnených schôdzok: 5 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Výbor prerokoval: zabezpečenie údržby ciest a opravu osadenia poklopov kanalizačných šácht na Kostolnej 

ul., obnovu vodorovného dopravného značenia /prechody cez cestné komunikácie/, výmenu značiek pri zvislom  
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dopravnom značení na všetkých mestských komunikáciách a vyzvať RS a ÚC Nové Zámky o vyznačenie 

vodorovného a zvislého značenia na štátnej ceste na ulici Šurianskej a Kostolnej /najmä prechod pri MsKS, 

prechod pri lahôdkach a CVČ/, osadenie spätného zrkadla na ulici Slnečná a Na vŕšku z dôvodu zabezpečenia 

bezpečnej cestnej premávky, zabezpečenie pracovníka na údržbu verejnej zelene, cintorínov a verejných 

priestranstiev v časti Kostolný Sek, potrebu rekonštrukcie chodníka na ulici Šurianska, nakoľko sa nachádza 

v havarijnom stave, opravu vstupnej bránky do nového cintorína. 

  

        Všetky  zápisnice  a  uznesenia   zo  schôdzok  výboru  boli odovzdané  primátorovi mesta,  prednostke 

Mestského  úradu  Šurany  a kompetentným osobám podľa charakteru uznesenia. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh výboru: 

- výbor plánované úlohy splnil. 

 

 

7.   Výbor v časti Nitriansky Hrádok. 

 
        Predseda výboru:   Ing. Andrea  H e c l o v á 

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok:  2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Výbor  prerokoval: opílenie drevín v časti Nitriansky Hrádok, zabezpečenie osvetlenia priestorov okolo 

MsKS a ulíc Pri Zámočku a Hlavná, opravu mestského rozhlasu, prečistenie koryta rieky malá Nitra, osadenie 

spätného zrkadla na ulici Jabloňová /na hranici s ulicou Za kostolom/, vypracovanie projektovej dokumentácie na 

chodník popri štátnej ceste od mosta až po pohostinstvo „Piváreň u suseda“ 

 

        Všetky  zápisnice  a  uznesenia   zo  schôdzok  výboru  boli odovzdané  primátorovi mesta,  prednostke 

Mestského  úradu  Šurany  a kompetentným osobám podľa charakteru uznesenia. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh výboru: 

- výbor plánované úlohy splnil. 

 

 

8.   Komisia zriadená za účelom aktualizácie základných právnych noriem mesta Šurany 

 
        Komisia bola schválená uznesením  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 1/2018 – Z zo dňa 13.12.2018, 

bod č. XXXII. 

       
        Predseda komisie:   Ing. František  T a m a š o v i č   

        Počet členov komisie:  5 

        Počet uskutočnených schôdzok:  2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Komisia prerokovala: návrh Štatútu mesta Šurany, návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

Šurany. 

 

        Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany komisia predložila: návrh Štatútu mesta Šurany, návrh 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

 

 

                          Ing. Eva  A u g u s t í n o v á 

                     prednostka Mestského úradu Šurany 



 


