
 

 

 

Legislatívna komisia 

Mestského zastupiteľstva Šurany 

            

V Šuranoch  03.09.2019 

         

Z Á P I S N I C A 

 

napísaná z III.  riadneho zasadnutia legislatívnej komisie  Mestského zastupiteľstva 

Šurany, ktoré sa konalo dňa 

 

3. septembra 2019 o 14.30 hodine v malej zasadacej miestnosti 

Mestského úradu  Šurany 

 

P R O G R A M : 

1.  Otvorenie. 

2.  Určenie overovateľa  zápisnice. 

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

     poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany. 

     Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany. 

4.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 6/2019,  ktorým sa mení    

     všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi  

     odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

     Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného  

                       plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

5.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 7/2019,  ktorým  sa  ruší  

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov a  

     nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve  mesta  Šurany. 

     Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu   

                       Šurany. 



6.  Diskusia. 

7.  Návrh na uznesenie. 

8.  Záver. 

 

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: 

 

l. Otvorenie. 

    

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie JUDr. Roman Porubský. 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice. 

Za overovateľa zápisnice predsedajúci určil: 

Ing. Andreu Heclovú, členku legislatívnej komisie MsZ Šurany. 

 

Za zapisovateľku zápisnice predsedajúci určil: 

Máriu Černákovú, zamestnankyňu oddelenia pre veci organizačné a správne MsÚ Šurany. 

 

 

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

    poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany. 

 

Materiál je pripojený k zápisnici. 

 

Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia MsÚ Šurany informovala o tom, že 

-  Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia   mesta   Šurany   č. 5/2019 o podmienkach    

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany bol zverejnený na úradných tabuliach a webovej 

stránke mesta na pripomienkovanie, 

-  prečítala členom komisie pripomienky k VZN č.5/2019, ktoré zaslal Ing. Jozef Malík dňa 

3.9.2019. 

 

Členovia legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zobrali na vedomie 

pripomienky Ing. Jozefa Malíka, písomnú odpoveď pripraví Ing. Renáta Mesárošová. 

 



Záver: 

Legislatívna komisia Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním /prítomní členovia: 5, za: 

5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0/ návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 3. 

 

4. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 6/2019,  ktorým sa mení    

    všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi  

    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Materiál je pripojený k zápisnici. 

Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku MsÚ Šurany  informoval členov komisie  s obsahom návrhu VZN 

mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení VZN mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý bol zverejnený na úradných 

tabuliach a webovej stránke mesta na pripomienkovanie. Dňa 23.08.2019 bola doručená 

pripomienka od JUDr. Romana Porubského. 

Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany podporil obsah návrhu VZN 

č.6/2019, ktorý je potrebný z dôvodu zmeny zberu drobného stavebného odpadu v meste 

Šurany do Zberného dvora Šurany, ulica Za múrom l, v mestskej časti Argentína. 

JUDr. Roman Porubský – predložil pripomienku k návrhu VZN č. 6/2019, kde navrhuje 

doplniť do návrhu nariadenia v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch, nové znenie pre úpravu zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 

a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré by spresnilo a jednoznačnejšie vymedzilo 

nakladanie a zber takéhoto odpadu. 

Marián Groma – teraz neodporúča riešiť predložené pripomienky vzhľadom na rozsiahlu 

problematiku. 

Ing. Eva Augustínová – z dôvodu, že  Staviteľstvo Zajíček, s.r.o. ukončilo dňom 30.6.2019 

zmluvu o zbere DSO, bol vypracovaný návrh VZN č. 6/2019. Pripomienka poslanca MsZ 

JUDr. Romana Porubského poukazuje na potrebu riešiť biologicky rozložiteľný odpad. 

Vzhľadom na to, bude vhodnejšie túto problematiku prerokovať osobitne na najbližšom 

zasadnutí legislatívnej komisie rozšírenej o zamestnancov, ktorí sa problematika odpadového 

hospodárstva zaoberajú. 

Ing. Miroslava Zahoráková – súhlasila a podporila pripraviť návrh nového VZN 

k najbližšiemu zasadnutiu legislatívnej komisie. 

Predsedajúci dal hlasovať o predloženom návrhu Ing. Evy Augustínovej a Ing. Miroslavy 

Zahorákovej  prerokovať návrh nového VZN na najbližšom zasadnutí legislatívnej komisie. 

Legislatívna komisia MsZ Šurany hlasovaním /prítomní členovia: 5, za: 5, proti: 0, zdržal 

sa: 0, neprítomní: 0/ predložený návrh schválila. 

 



Záver: 

Legislatívna komisia Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním /prítomní členovia: 5, za: 

5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0/ návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 4. 

 

5. Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia  mesta Šurany   č. 7/2019,  ktorým  sa  ruší   

    Všeobecne   záväzné   nariadenie   mesta   Šurany  č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov  

    a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šurany. 

 

Materiál je pripojený k zápisnici. 

 

Emília Ondrušková – predložila návrh VZN č.7/2019, ktorý bol zverejnený na úradných 

tabuliach a webovej stránke mesta Šurany k pripomienkovaniu. Do lehoty podania 

pripomienok nebola podaná žiadna pripomienka. 

 

 

Záver: 

 

Legislatívna komisia Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním /prítomní členovia: 5, za: 

5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 0/ návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. 5. 

 

 

4. Diskusia. 

 

 V diskusii nevystúpil žiadny člen komisie. 

 

5. Uznesenie. 

 

 Legislatívna komisia Mestského zastupiteľstva Šurany schválila nasledovné uznesenie: 

 

 

U Z N E S E N I E                                                                                         číslo  3/2019-LK 

 

I. 

Legislatívna  komisia  Mestského  zastupiteľstva     v     Šuranoch    p r e r o k o v a l a   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany a tento 

 

d o p o r u č u j e 

 

-  bez pripomienok 



členov legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie 

a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu v Šuranoch dňa 12. septembra 2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie: 

Počet členov komisie: 5 

Členovia komisie: JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Ing. Eva Augustínová, Ing. Renáta Mesárošová. 

Prítomní: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. 

Eva Augustínová, Ing. Renáta Mesárošová. 

Neprítomní: 0 

Za: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. Eva 

Augustínová, Ing. Renáta Mesárošová. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

U Z N E S E N I E                                                                                         číslo  3/2019-LK 

 

II. 

Legislatívna  komisia  Mestského  zastupiteľstva     v     Šuranoch    p r e r o k o v a l a   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a tento 

 

d o p o r u č u j e 

 

-  s pripomienkou 

Ing. Evy Augustínovej a Ing. Miroslavy Zahorákovej, členov legislatívnej komisie Mestského 

zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu 

v Šuranoch dňa 12. septembra 2019. 

 

Pripomienka: 

Predložiť návrh nového VZN o odpadoch /biologicky rozložiteľný odpad a iné/ na najbližšie 

rokovanie legislatívnej komisie MsZ Šurany. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie: 

Počet členov komisie: 5 

Členovia komisie: JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Ing. Eva Augustínová, Ing. Pavol Tóth. 

Prítomní: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. 

Eva Augustínová, Ing. Pavol Tóth. 

Neprítomní: 0 

Za: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. Eva 

Augustínová, Ing. Pavol Tóth. 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

U Z N E S E N I E                                                                                         číslo  3/2019-LK 

 

III. 

Legislatívna  komisia  Mestského  zastupiteľstva     v     Šuranoch    p r e r o k o v a l a   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019, ktorým sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šurany a tento 

 

d o p o r u č u j e 

-  bez pripomienok 

členov legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na prerokovanie 

a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu v Šuranoch dňa 12. septembra 2019. 

 

H l a s o v a n i e  členov komisie: 

Počet členov komisie: 5 

Členovia komisie: JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, 

Ing. Eva Augustínová, Emília Ondrušková. 

Prítomní: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. 

Eva Augustínová, Emília Ondrušková. 

Neprítomní: 0 

Za: 5 / JUDr. Roman Porubský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Miroslava Zahoráková, Ing. Eva 

Augustínová, Emília Ondrušková. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

6. Záver. 

 

 Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a rokovanie legislatívnej komisie 

Mestského zastupiteľstva Šurany ukončil. 

 

Predseda:   JUDr. Roman Porubský, v.r. 

    predseda legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

Overovateľ:   Ing. Andrea Heclová, v.r. 

    členka legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany 

                                                                                                                                                                        

Zapisovateľka:  Mária Černáková, v.r. 

                                               zamestnankyňa oddelenia pre veci organizačné a správne   

                                               Mestského úradu Šurany 


