
M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 07.10.2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 

 
Materiál: č. A/1/7/2019 

 

 Plnenie uznesenia zo VI. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 12.09.2019.  

 
 

 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia zo VI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  12.09.2019 a toto 

          

        berie na vedomie  

 

     

- bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

Spracovala:     v zmysle predlohy. 

 

Ing. Eva Augustínová, 

prednostka MsÚ Šurany    

              

Na základe:      
    

Plánu práce MsZ Šurany 

na II. polrok 2019 

 

Prizvať:  
– 
 

 

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

                  podpis predkladateľa 
 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 24. októbra 2019. 
 

 

 



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

v Šuranoch, konaného dňa 12.09.2019. 

 

 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 12.09.2019 bolo prijaté uznesenie č. 6/2019-Z, ktoré 

obsahovalo 34 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č.  

XXV.    - úloha je v štádiu plnenia. /Uznesenie bolo zaslané na NSK/. 

XXVI.   - úloha bola splnená. /Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola podpísaná/. 

XXVII.  - úloha sa neplnila, pretože primátor pozastavil výkon tohto bodu uznesenia. /Nebolo  

v súlade s prijatými Zásadami pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta./ 

XXVIII. - úloha bola splnená. /Kúpna zmluva bola uzatvorená./ 

XXIX.    - úloha bola splnená. /Kúpna zmluva bola podpísaná./ 

XXX.     - úloha je v štádiu plnenia. / Kúpna zmluva sa pripravuje na podpísanie./ 

XXXI.    - úloha je v štádiu plnenia. / Nájomná zmluva sa pripravuje na podpísanie./ 

XXXII.  - úloha sa neplnila, pretože nespĺňalo podmienky vyhlásenej výzvy Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR. 

 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 

 
V Šuranoch 08.10.2019 

 

 
                                                                                                               Ing. Eva Augustínová 
                                                                                                              prednostka MsÚ Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

konaného dňa 12.09.2019. 

 

 

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

dňa 12.09.2019 je nasledovné: 

 

Bod I. – Plnenie uznesenia z V. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 20.06.2019  – vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2019 – 

vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod IV. – Správa č. HK/5/2019 o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok 

v rozpočtových organizáciách mesta Šurany za rok 2018  – vzatá na vedomie v zmysle 

predlohy. 

 

Bod V. – 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 – 

schválené VZNM v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – 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– schválené VZNM 

č. 7/2019 a zároveň zrušené VZNM č. 5/1999  v zmysle predlohy. 

 

Bod VII. – Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy.   

 
Bod VIII. -  Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019 – schválená 

v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. – Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Správa  o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2019 – schválená 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XII. – Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2019 – schválená 

v zmysle predlohy.  

 

Bod XIII. – Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy. 



Bod XIV. – Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2019 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XV. – Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie 

hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2019 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XVI. – Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2019 

– schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XVII. – Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – vzatá na vedomie 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XVIII. - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – schválený v zmysle 

predlohy. 

 

Bod XIX. – Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 

– vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XX. -  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2019 

– vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XXI. – Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2018 – vzatá na vedomie: 

1. Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2018 

2. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šurany 

za rok 2018 v zmysle predlohy. 

 

Bod XXII. –Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019- 

schválený v zmysle predlohy.  

 

Bod XXIII. – Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XXIV. – Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XXV. – Návrh na schválenie právneho úkonu nadobudnutia majetku mesta – Kúpnej 

zmluvy č. 190/2019 – schválený v bode A/ právny úkon nadobudnutia majetku: kúpna zmluva  

č. 190/2019, vo veci účastníkov: Špeciálna základná škola, Jesenského 13, Šurany a Mesto 

Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa 

v k. ú. Nitriansky Hrádok označené ako: pozemok parcela registra „C“ číslo 393, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1194 m2 a stavba – špeciálna základná škola súp. číslo 2694 

postavená na parcele registra „C“ číslo 393 s príslušenstvom zapísané Okresným úradom Nové 

Zámky, katastrálnym odborom na LV č. 640, ktoré predávajúci predáva v celosti do výlučného 

vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 2770,00 EUR za účelom poskytovania 

sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, ako i zabezpečovania bývania, správy, údržby 

a obnovy bytového fondu. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy je 

v štádiu plnenia. 

 

Bod XXVI. – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 

36 361 518 o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch 



v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok – schválené v bode A/ uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok s budúcim 

oprávneným z vecného bremena Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava, 

IČO: 36 361 518. Zriadenie vecného bremena bude odplatné. Jednorazová odplata je 8,00 

EUR/m2 výmer vecných bremien v zastavanom území a 3,00 EUR/m2 výmery vecných bremien 

mimo zastavaného územia. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecných bremien – bola splnená.  

 

Bod XXVII. – Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, Šurany, Heleny Vozárikovej, Mostná 

1030/4, Šurany a Kataríny Vitekovej MDŽ 1882/42, Šurany o predaj pozemkov v k.ú. Kostolný 

Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2  a parcela registra „C“ číslo 

311/2, záhrada o výmere 97 m2 – v bode A/ schválený zámer previesť majetok mesta podľa § 

9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to 

pozemky v k. ú. Kostolný Sek označené ako: 

- parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 , 

- parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2 , zapísané na LV č. 1 do 

podielového spoluvlastníctva kupujúcich: 

1. Mária Petíková, MDŽ 1837/16, Šurany, podiel 1/3 k celku 

2. Veronika Vozáriková, Mostná 1030/4, Šurany, podiel 1/3 k celku, za kúpnu cenu 

1,00 EUR/m2 vo výmere 97 m2 a cena pozemku vo výmere 457 m2 sa určí znaleckým 

posudkom, ktorý dá vypracovať mesto Šurany. Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o pozemky, ku ktorým nie je samostatný prístup a sú priľahlými pozemkami 

k nehnuteľnostiam v podielovom spoluvlastníctve žiadateliek. 

Úloha v bode B/ t. j. zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku v termíne do 31.12.2019 – 

neplnila sa z dôvodu, že primátor mesta Ing. Marek Oremus  v zmysle § 13 ods. 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon 

uznesenia č. 6/2019-Z bod XXVII. zo dňa 12.09.2019 z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre 

mesto a domienky, že odporuje Zásadám pre predaj a nájom nehnuteľného majetku 

mesta Šurany, schválených uznesením MsZ Šurany č. 18/2016-Z bod XVIII. zo dňa 

03.11.2016. Vzhľadom na to, že uznesenie odporuje uvedeným „Zásadám“ primátor 

využil svoje právo veta a pozastavil vykonateľnosť napadnutého uznesenia. 

/V zmysle § 13 ods. 8  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený, môže obecné 

zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak 

obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie 

stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť./ 

 

Bod XXVIII. Žiadosť Jozefa Sýkoru, MDŽ 34, Šurany, Mareka Sýkoru, Černík a Ladislava 

Sýkoru, Májová 27, Šurany o predaj pozemku v k. ú. Šurany – schválený v bode A/ spôsob 

prevodu majetku mesta podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 10,00 EUR/m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

dodatočné vysporiadanie vlastníckych práv k časti pozemku prislúchajúcemu k stavbe vo 

vlastníctve žiadateľov. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy – bola 

splnená. 

 

Bod XXIX. – Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta  - Kúpnej zmluvy 

č. 1/2019 -  schválený právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva č. 1/2019 vo veci 

účastníkov: Predávajúci: mesto Šurany, Kupujúci: Jozef Sýkora, MDŽ 34, Šurany, Marek 

Sýkora, Černík 548, Ladislav Sýkora, Májová 27, Šurany. Predmet zmluvy: 1. Predmetom 

prevodu je spoluvlastnícky podiel predávajúceho vo veľkosti 1/7 k dielom oddeleným GP č. 



35/2011, podľa ktorého sa v k ú. Šurany z parcely registra „E“ číslo 150, ostatné plochy 

o výmere 265 m2 oddelil diel č. 9 o výmere 38 m2 , diel č. 16 o výmere 6 m2 a diel č. 22 o výmere 

13 m2. 2. Predávajúci týmto v celom rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu predáva 

a kupujúci v takom rozsahu kupujú do svojho podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 

1/3, t.j. 1/21 k celku predmet prevodu identifikovaný v bode 1 ako diel č. 9, diel č. 16 a diel č. 

22 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 81,40 EUR. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie 

kúpnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XXX. – Žiadosť Tomáša Kalinca – TOŠA, MDŽ 2, Šurany o prenájom časti pozemku 

parcela registra „C“ číslo 3580/1, ost. pl. o výmere 8,75 m2  v k. ú. Šurany– schválený v bode 

A/ prenájom pozemku za cenu 5,00 EUR/m2/rok s podmienkou, že musí strpieť zákonné vecné 

bremeno vyplývajúce zo skutočnosti, že na časti pozemku je uložené vodovodné potrubie. 

Prenájom sa realizuje poda § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa nakoľko ide o priľahlý 

poz1emok už k prenajatému pozemku za účelom zásobovania tovarom od dodávateľov. Úloha 

v bode B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy – je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXXI. –  Žiadosť Občianskeho združenia ŠURIANSKY JAZDCI, Námestie hrdinov1, 

Šurany o výpožičku pozemkov označených ako parcela registra „C“ číslo 427/1, zast.pl. 

o výmere 2252 m2  a číslo 426/1, ost. pl. o výmere 1013 m2 v k. ú. Šurany – schválené v bode 

A/ odovzdanie majetku mesta na bezplatné dočasné užívanie formou uzavretia zmluvy 

o výpožičke pozemkov označených ako parcela registra „C“ číslo 427/1, zst.pl. o výmere 2252 

m2 a číslo 426/1, ost.pl. o výmere 1013 m2 v k. ú. Šurany. Dôvod bezplatnej výpožičky: ide 

o pozemky, ktoré budú využívané na verejnoprospešný účel a to podporu a rozvoj športových 

aktivít pre širokú verejnosť. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy – 

je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXXII. – Návrh poslanca MsZ Šurany JUDr. Romana Porubského vo veci predloženia 

žiadosti mesta Šurany o poskytnutie dotácie na základe výzvy Ministerstva dopravy a výstavby 

SR zo dňa 9.9.2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v termíne do 

31.10.2019 podľa účelu jednotlivej výzvy a možnosti mesta – schválený v bode A/ predložený 

návrh. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podanie žiadosti – neplnila sa vzhľadom na to, že mesto 

nespĺňa podmienky vyhlásenej výzvy /hlavne nemá určenú trasu pre vybudovanie cyklotrasy, 

ktorá by prechádzala po mestských pozemkoch/. 

 

Bod XXXIII. -  návrh na zmenu zapisovateľky Výboru v časti mesta Nitriansky Hrádok – 

schválený. 

 

Bod XXXIV. – Návrh poslankyne MsZ Šurany Ing. Miroslavy Zahorákovej na zrušenie časti 

uznesenia č. 5/2019 zo dňa 20.06.2019 v bodoch XXIX. /Návrh Limestone SK, s.r.o. Dvorská 

cesta 5917/24, Nové Zámky, IČO: 46818405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany a XXX. 

Žiadosť Lomestone SK, s.r.o., Dvorská cesta 5917/24, Nové Zámky, IČO: 46818405 o predaj 

pozemku parcela registra „C“ číslo 2779, záhrada o výmere 188 m2 v k. ú. Šurany – zrušená 

časť z uznesenia č. 5/2019-Z: body XXIX. a XXX. zo dňa 20.06.2019. 

V Šuranoch 08.10.2019 

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová 

                                                                                             Prednostka Mestského úradu  

                                                                                                             Šurany      


