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Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením 

na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022  je zverejnený na pripomienkovanie 

na úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej stránke mesta Šurany v časti 

Úradná tabuľa www.surany.sk 
  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej 

lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 

ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené.  

 

Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 možno uplatniť 

v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Šurany, 

Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany, e-mail: msu@surany.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022   na 

úradnej tabuli 26.11.2019 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Šurany na 

roky 2020 – 2022   26.11.2019 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu mesta Šurany na 

roky 2020 – 2022   06.12.2019 

Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022  zvesiť dňa 12.12.2019 
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Dôvodová  správa k návrhu rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022. 
 

 

  Predkladaný návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 vychádza z ustanovení 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viacročný 

rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich 

pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce 

najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:  

  

a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,  

b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,  

c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).  

 

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2020, pričom rozpočet na roky 

2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. V zmysle zákona 

č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať 

rozpočet v členení za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť 

bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený 

návrh rozpočtu.  

 

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom 

období ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa z 

doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. Rozpočet je 

členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v 

štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V predloženom návrhu na rok 2020 bola dodržaná 

hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.  

 

Rozpočet mesta Šurany na rok 2020 obsahuje okrem iného aj finančné vzťahy 

k rozpočtovým a príspevkovým  organizáciám mesta Šurany, pričom rozpočtová organizácia 

hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. 

Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho 

rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a mestom. 

Príspevková organizácia  je na rozpočet mesta zapojená príspevkom a spravidla menej ako 50% 

výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom 

v rámci jeho rozpočtu.  
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Rozbor príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 

 

1. 100 – Daňové príjmy  

1.1  111 - Daň z príjmov fyzickej osoby  

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb – podielová 

daň. V rozpočte sú rozpočtované podielové dane v zmysle prognózy Ministerstva financií SR. 

Ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu na rok 2020 výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve na rok 2020 nebol ešte zo strany Ministerstva financií SR zverejnený. Pri 

zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo sumy platnej na rok 2019 t.j. 3 712 195,00 EUR.  

1.2   121 -  Daň z nehnuteľností:  

predpoklad na rok 2020: 583 200,00 EUR 

Daň z nehnuteľností na území mesta Šurany zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov 

a nebytových priestorov v bytovom dome a  je jednou z fakultatívnych miestnych daní 

ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, čo znamená, že 

obec si ju na svojom území môže, ale aj nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je 

príjmom rozpočtu mesta. 

Na zvyšovanie sadzby  daní v roku 2020 vplývajú predovšetkým negatívne ekonomické dopady 

súvisiace so schvaľovaním zákonov a novelizovaním niektorých legislatívnych predpisov ako 

napríklad chodníková novela, zvýšenie zákonného poplatku za skládkovanie komunálneho 

odpadu, navyšovanie miezd, tzv. obedy zadarmo v školských jedálňach, povinné čipovanie 

psov, ale aj nedávno schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá priniesla zníženie 

nezdaniteľnej položky pri dani z príjmov fyzickej osoby. Spomalený rast dane z príjmov 

fyzických osôb podstatne ovplyvnil aj zostavovanie rozpočtu na rok 2020, keďže bude potrebné 

pokrývať uvedené zvýšené nároky. V oblasti príjmov zo štátu tzv. podielových daní sa 

predpokladá v roku 2020 pokles príjmov, nakoľko pokles výnosu dane z príjmov fyzických 

osôb je avizovaný aj zo strany Ministerstva financií SR. 

Schvaľovanie sadzieb miestnych daní platných na  rok 2020 bude predmetom rokovania 

Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 12.12.2019 na základe návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šurany č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude účinné od 01.01.2020. 

1.3  133 - Dane za špecifické služby  

predpoklad na rok 2020: 459 600,00 EUR 

Medzi ďalšie dane, ktoré mesto Šurany zaviedlo na svojom území patrí daň za psa, daň za 

nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie 

verejného priestranstva.  

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má obligatórny charakter, 

čo znamená, že mesto je povinné ho zaviesť na svojom území na základe podmienok 

ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za 

https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
http://cenastatu.sme.sk/
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021870&f=3
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komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na 

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Výnos miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov. 

Schvaľovanie sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

platných na  rok 2020 bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 

12.12.2019 na základe návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 7/2019 o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

bude účinné od 01.01.2020. 

2.  200 - Nedaňové príjmy 

 
2.1   210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 

  

predpoklad na rok 2020: 77 000,00 EUR 

Veľmi dôležitú skupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové 

príjmy, ktoré mesto získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne 

hospodári a nakladá. Môžu mať podobu napr. nájomného z prenajatých pozemkov 

a z prenajatých budov, priestorov a objektov.  

Jedná sa hlavne o príjmy z prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Šurany a príjmy od 

nájomníkov žijúcich v nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šurany na ul. MDŽ 2E, 

2F, 2G a na  ul. Ľ. Podjavorinskej 10, 12.  

 

2.2   220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

 

predpoklad na rok 2020: 108 600,00 EUR 

221 – Administratívne poplatky  

Položka obsahuje príjmy zo správnych poplatkov vyberané mestom Šurany v zmysle platných 

právnych predpisov za vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zaplateniu správneho poplatku. 

 

222 – Pokuty, penále a iné sankcie  

Položka obsahuje príjmy za porušenie predpisov, predovšetkým sú to pokuty uložené 

v blokovom konaní Mestskou políciou, pokuty za priestupky vyrubené Ministerstvom vnútra 

SR alebo pokuty za stavebné priestupky. 

 

223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  

Patria sem predovšetkým príjmy za  poskytovanie služieb v oblasti vývozu komunálneho 

odpadu spoločnostiam a organizáciám, s ktorými je uzatvorená zmluva o vývoze komunálneho 

odpadu, príjmy za rozhlasové relácie, odmena skladníka CO, príjmy za vydanie tabuliek na 

orientačné a súpisné čísla.  

 

229 - Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Položka obsahuje príjmy za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia 

podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké 

zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje 

znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone. 
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2.3  240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 

vkladov 

Položka predstavuje príjem z úrokov z finančných prostriedkoch na bežnom účte vedenom 

v Prima banke Slovensko, a.s..   

 

2.4    290 - Iné nedaňové príjmy  

 

predpoklad na rok 2020: 52 643,00 EUR 

Položka obsahuje príjmy z  hazardných hier a iných podobných hier odvádzaných 

prevádzkovateľmi výherných hracích automatov mestu, vrátenie nevyčerpaného príspevku 

príspevkovými organizáciami mesta za predchádzajúce obdobie a podiel mesta Šurany na zisku 

v Mestskej lekárni Šurany, s.r.o., ktorý Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. poukazuje  na samostatný 

účet mesta Šurany.  

V roku 2020 mesto očakáva poukázanie podielu na zisku za rok 2018 vo výške 32 643,00 EUR. 

 

3.   300 - Granty a transfery  

predpoklad na rok 2020: 1 799 463,00 EUR 

3.1  310 – Tuzemské bežné granty a transfery  

311 -  Granty - od obcí Spoločný obecný úrad  

Patria sem príjmy od obcí združených v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šuranoch 

zriadeného Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 03.02.2003 v znení Dodatku 

č. 1 k tejto zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké 

Lovce k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, ktoré vyplývajú z dohody zmluvných strán a sú 

zabezpečované finančnou participáciou zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov. 

312 - Transfery v rámci verejnej správy  

Pod pojmom transfer sa chápe poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci verejnej správy aj 

mimo nej. Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, transfery na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy. 

V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy mesto očakáva nasledovné príjmy: 

 rodinné prídavky a pohrebné poukázané z ÚPSVaR,  

 dotácia na vojnové hroby, 

 dotácia z MPSVaR SR pre  Domov Jesienka osobitne pre Zariadenie pre seniorov, 

Špecializované zariadenie a  Útulok, 

 dotácia na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle 

výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy mesto očakáva nasledovné príjmy: 

 financovanie základných škôl – prenesených  kompetencií normatívnych na základe 

zverejnenia financovania základných škôl na rok 2020 Ministerstvom školstva SR, 

 prenesené kompetencie nenormatívne,  

 dotácia na matriku, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie,  
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 dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy v oblasti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šuranoch. 

4. 230 - Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy sa členia na vlastné a cudzie príjmy. Vlastné kapitálové príjmy sú príjmy 

z prevodu vlastníctva majetku mesta. Mesto získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov. 

Medzi takto definované kapitálové príjmy patria kapitálové granty a transfery; t.j. dotácie zo 

štátneho rozpočtu, alebo štátnych fondov.  

Výška kapitálových príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2020 nie je uvedená, bude do rozpočtu 

zapracovaná až na základe skutočného plnenia. 

5. 400, 500 - Príjmové finančné operácie   

Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie tuzemských úverov a  návratných finančných 

výpomocí. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa 

návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté 

pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj 

a obstaranie majetkových účastí.  

Výška príjmových finančných operácií v návrhu rozpočtu na rok 2020 nie je uvedená, bude do 

rozpočtu zapracovaná až na základe skutočného plnenia. 

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou 

subjektivitou a na  základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 01.01.2018 rozpočtujú aj  príjmy prijaté 

od  fyzickej osoby podľa osobitných predpisov – školské stravovanie. Príjmy rozpočtových 

organizácií sú do návrhu rozpočtu na rok 2020 zapracované na základe predložených návrhov 

rozpočtov na rok 2020 jednotlivých rozpočtových organizácií. 

 

Rozbor výdavkovej časti rozpočtu na rok 2020 
 

Výdavky sú rozpočtované podľa ekonomickej klasifikácie v tabuľkovej časti rozpočtu, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022.   

BEŽNÉ VÝDAVKY 

Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

podľa ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 16 programov. 

 

PROGRAM 1 – Verejná správa   

predpoklad na rok 2020: 1 123 950,00 EUR 

Program predstavuje výdavky potrebné na zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej 

prevádzky mestského úradu a  pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré 

vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. K týmto výdavkom patria predovšetkým mzdy, platy, 

služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mesta Šurany,  poistné, príspevky 
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do poisťovní zamestnancov mesta Šurany, poslancov MsZ Šurany, členov komisií MsZ, členov 

výborov v mestských častiach, zapisovateľov, členov ZPOZ a zamestnancov mimo pracovného 

pomeru. Ďalej sem patria výdavky na úhradu energií ako je elektrická energia, voda, plyn, za 

spotrebu v budove MsÚ, výdavky za poštové služby a telekomunikačné služby. V oblasti 

materiálu sa nachádzajú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky,  

kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry a rôzneho všeobecného materiálu, ktoré sú 

nevyhnutné pre prácu zamestnancov MsÚ. V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace 

s prevádzkou služobných vozidiel, ako je nákup pohonných hmôt, opravy a poistenie. Rutinná 

a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené so servisnými prácami na  výpočtovej 

technike, kopírovacích zariadeniach, skeneroch. Patria sem výdavky na udržiavanie budovy 

mestského úradu a celého objektu. Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na reklamu 

a propagáciu mesta a jeho aktivít, na audítorské a právne služby, stravné lístky pre 

zamestnancov mesta Šurany, poistné budov vo vlastníctve mesta, odmeny pre poslancov MsZ, 

členov komisií MsZ, členov výborov v mestských častiach, zapisovateľov, členov ZPOZ 

a odmeny pre zamestnancov zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu 

o vykonaní práce. Poplatky a členské príspevky uhrádza mesto za členstvo v iných 

organizáciách a združeniach.  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sú navýšené o 10% oproti roku 2019.  

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe vychádza z Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019-2020. 

K uvedenému sú adekvátne upravené aj poistné a príspevok do poisťovní. Pri rozpočtovaní 

ostatných bežných výdavkov v tomto programe sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2019 

a predpokladu na rok 2020.  

 

PROGRAM 1a – Verejná správa-úroky  

predpoklad na rok 2020: 18 410,00 EUR 

Uvedený program predstavuje splácanie úrokov v tuzemsku, súvisiacich s úvermi.  Jednotlivé 

položky sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2020. 

PROGRAM 2 – Služby občanom  

predpoklad na rok 2020: 27 650,00 EUR 

Program Služby občanom predstavuje výdavky  na zabezpečenie administratívnych služieb 

občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov. 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sú navýšené o 10% oproti roku 2019.  

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe vychádza z Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019-2020.  

K uvedenému sú adekvátne upravené aj poistné a príspevok do poisťovní. Pri rozpočtovaní 

ostatných bežných výdavkov v tomto programe sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2019 

a predpokladu na rok 2020.  

 

PROGRAM 3 – Bezpečnosť, právo a poriadok 

Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje výdavky na komplexné zabezpečenie 

ochrany verejného poriadku v meste, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov a ich 

majetku. 
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 Podprogram 3.1 Mestská polícia  

 

predpoklad na rok 2020: 263 990,00 EUR 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sú navýšené o 10% oproti roku 2019.  

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnej službe vychádza z Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019-2020. 

K uvedenému sú adekvátne upravené aj poistné a príspevok do poisťovní. Pri rozpočtovaní 

ostatných bežných výdavkov v tomto programe sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2019 

a predpokladu na rok 2020.  

 

Podprogram  3.3 Ochrana pred požiarmi  

predpoklad na rok 2020: 17 810,00 EUR 

K výdavkom tohto podprogramu patria výdavky na zabezpečenie plynulej činnosti 

dobrovoľných hasičských zborov na území mesta, ktorými sú DHZ Šurany, DHZ Kostolný Sek, 

DHZ Nitriansky Hrádok a sú to predovšetkým výdavky na nákup materiálu, na dopravné 

a služby.   

Pri rozpočtovaní výdavkov sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2020. 

PROGRAM 4 – Výstavba 

predpoklad na rok 2020: 3 000,00 EUR 

Program predstavuje výdavky v oblasti špeciálnych služieb, ktoré zahŕňajú vypracovanie 

rôznych geometrických plánov a projektov potrebných k výzvam vyhlásených riadiacimi 

orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle 

projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Šurany 2015-2020.  

Pri rozpočtovaní výdavkov sa vychádzalo zo skutočného plnenia k 31.10.2019 a očakávanej 

skutočnosti v roku 2020. 

PROGRAM 5 – Cestná doprava  

predpoklad na rok 2020: 147 200,00 EUR 

Program  zahŕňa všetky výdavky mesta súvisiace s prepravou obyvateľov MHD a s údržbou a 

opravou miestnych komunikácií v meste, s opravami výtlkov, obrubníkov, dopravným 

značením, výstavbou a údržbou parkovísk a výstavbou a rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

V roku 2020 sa predpokladá zvýšenie príspevku za  služby poskytované v mestskej autobusovej 

doprave v meste Šurany poukazovaného spoločnosti ARRIVA Nitra, a.s.. 

PROGRAM 6 – Odpadové hospodárstvo  

predpoklad na rok 2020: 858 920,00 EUR 

Program  zahŕňa výdavky  spojené so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu  a 

drobného stavebného odpadu. Na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu je zriadená 

príspevková organizácia mesta Mestský podnik služieb, ktorá je na rozpočet mesta zapojená 

príspevkom.  Výšku príspevku na rok 2020 je navrhnutá vo výške 669 620,00 EUR z rozpočtu 

mesta Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky. 
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V oblasti služieb sa očakáva zvýšenie položky za uloženie odpadu na skládke odpadov. Nová  

cena za uloženie odpadu v roku 2020 pre prevádzkovateľa skládky odpadov Brantner Nové 

Zámky, s.r.o., bude 48,41 EUR/t a zákonný poplatok sa na základe Nariadenia vlády SR č. 

330/2018 Z. z. bude v roku 2020 zvyšovať z platných 8,00 EUR na 13,00 EUR. Pri výpočte 

ceny sa vychádzalo z predpokladaného množstva uloženého odpadu v roku 2020 cca 3 000 ton. 

 

PROGRAM 7 – Ochrana životného prostredia  

predpoklad na rok 2020: 1 500,00 EUR 

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie zdravého životného prostredia  v meste Šurany 

a okolí. 

 

 PROGRAM 8 – Rozvoj obcí  

 

predpoklad na rok 2020: 190 000,00 EUR 

Program predstavuje bežné výdavky  na aktivity a činnosti mesta, zamerané na rozvoj mesta. 

V oblasti materiálu sú do výdavkov zahrnuté výdavky na revitalizáciu v meste, informačné 

tabule v meste, vianočnú výzdobu, lavičky atď. Do oblasti rutinnej a štandardnej údržby patria 

napr. výdavky na  rekonštrukcie a opravy chodníkov v meste, maliarske práce v budovách vo 

vlastníctve mesta, opravy autobusových zastávok, opravy a údržba sociálnych zariadení 

a ostatné rôzne opravy, ktoré vyplývajú zo skutočnosti a potrieb počas celého roka. V oblasti 

všeobecných služieb sa nachádzajú výdavky napr. na zapožičanie fekálneho vozidla, na 

odstránenie stromov,  frézovanie koreňov, revitalizácia zelene, rôzne búracie práce, inštalačné 

práce, deratizačné služby, odvodnenie ulíc, rozširovanie kamerového systému.  

Pri rozpočtovaní uvedených výdavkov v tomto programe sa vychádzalo z očakávanej 

skutočnosti a zabezpečenia potrieb mesta v roku 2020 ako aj z podaných rozpočtových 

požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany, z ktorých vyplývajú predovšetkým 

opravy chodníkov v meste a jeho častiach, oprava panelov na futbalovom ihrisku na 

Nitrianskom Hrádku, oprava nadjazdu vedúceho do časti Argentína.  

 

PROGRAM 9 – Zásobovanie vodou 

predpoklad na rok 2020: 20 000,00 EUR 

Program  zahŕňa predovšetkým výdavky na vodné a stočné na základe faktúr od 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., súčasťou programu sú aj opravy a údržba 

a rekonštrukcie vodovodov v meste.  

Pri rozpočtovaní výdavkov v tomto programe sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2019 

a predpokladu ku koncu roka 2019 ako aj očakávanej skutočnosti v roku 2020. 

 

 

PROGRAM 10 – Verejné osvetlenie  

predpoklad na rok 2020: 88 500,00 EUR 

Program  zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie vyplývajúcej z prevádzky verejného 

osvetlenia v meste. Patria sem aj výdavky spojené s opravami a údržbou verejného osvetlenia 

v meste Šurany. Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej 

dopĺňanie.  

Pri rozpočtovaní uvedených výdavkov v tomto programe sa vychádzalo z očakávanej 

skutočnosti a zabezpečenia potrieb mesta v roku 2020 ako aj z podaných rozpočtových 
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požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany, z ktorých vyplýva predovšetkým 

doplnenie a výmena žiariviek verejného osvetlenia. 

 

PROGRAM 11 – Šport   

predpoklad na rok 2020: 102 000,00 EUR,  

z toho príspevky a dotácie pre športové kluby 100 000,00 EUR 

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Program 

zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre 

výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program 

obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na 

území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta v zmysle 

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

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany. Výšku sumy na poskytovanie dotácií na rok 

2020  sa navrhuje ponechať v sume 100 000,00 EUR. V tomto programe nebude rozpočtovaná 

položka Energie z dôvodu presunu výdavkov za spotrebu energií v budove mesta ŠK Šurany 

do výdavkov programu 1 – Verejná správa do položky 632 Energie, voda a komunikácie.  

 

PROGRAM 12 – Kultúrne služby  

predpoklad na rok 2020: 282 343,00 EUR 

V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Na organizovanie 

kultúrnych podujatí je zriadená príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko, 

ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. Výška príspevku na rok 2020 je navrhnutá vo 

výške 250 693,00 EUR z rozpočtu mesta Šurany na základe predloženej rozpočtovej 

požiadavky. 

Podprogram 12.2 Kultúrne zariadenia zahŕňa výdavky za spotrebu elektrickej energie 

vyplývajúcej z prevádzky v kultúrnych zariadeniach v meste (kultúrny dom Kostolný Sek, 

kultúrny dom Nitriansky Hrádok, Synagóga). Do oblasti rutinná a štandardná údržba patria 

výdavky na opravy, rekonštrukcie, ktoré je potrebné realizovať v jednotlivých kultúrnych 

zariadeniach: Spoločenská hala, kultúrne domy, budova Mestskej knižnice, Synagóga, 

amfiteáter, budova kina. Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky na každoročnú 

prehliadku vojenskej techniky, na hudobnú produkciu a ozvučenie pri kultúrnych podujatiach. 

Pri rozpočtovaní uvedených výdavkov v tomto programe sa vychádzalo z očakávanej 

skutočnosti a zabezpečenia potrieb mesta v roku 2020 ako aj z podaných rozpočtových 

požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany, z ktorých vyplýva predovšetkým 

potreba vybavenia kultúrnych zariadení nábytkom a interiérových úprav. 

 

PROGRAM 13 – Spoločenské služby  

predpoklad na rok 2020: 14 510,00 EUR 

z toho príspevky a dotácie pre spoločenské organizácie 10 000,00 EUR 

V programe sú zahrnuté výdavky spojené s propagáciou a  prezentáciou mesta, zabezpečením 

exteriérových, interiérových opráv a rekonštrukcií na Dome smútku v Šuranoch, Kostolnom 

Seku a Nitrianskom Hrádku. Všeobecné služby predstavujú výdavky na revitalizačné práce na 

cintorínoch v mestských častiach a na ozvučenie Domu smútku Balát. 

Program obsahuje aj výdavky na finančnú podporu občianskych združení  so sídlom na území 

mesta zameraných na vykonávanie spoločenskej a kultúrnej  činnosti v zmysle schváleného 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 
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z rozpočtu mesta Šurany. Výšku sumy na poskytovanie dotácií na rok 2020  sa navrhuje 

ponechať v sume 10 000,00 EUR.   

 

PROGRAM 14 – Vzdelávanie   

predpoklad na rok 2020: 2 763 870,00 EUR 

Program obsahuje financovanie prenesených kompetencií normatívnych (základné školy) 

a nenormatívnych (základné školy, materské školy, centrum voľného času) zo štátneho 

rozpočtu a originálnych kompetencií (materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, 

základná  umelecká škola,  centrum voľného času, Cirkevná základná škola ako aj športovej 

haly) z rozpočtu mesta Šurany. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach 

ako aj  stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, dotácia na hmotnú núdzu 

a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.  

Pri rozpočtovaní výdavkov v tomto programe sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti 

k 31.12.2019 a z jednotlivých rozpočtov predložených školskými zariadeniami. Jednotlivé 

položky budú predmetom úpravy v roku 2020 až po zverejnení výšky tzv. podielových daní 

Ministerstvom financií SR pre mesto Šurany a po zverejnení   financovania základných škôl – 

prenesených  kompetencií na rok 2020 Ministerstvom školstva SR. Z podaných rozpočtových 

požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany vyplýva predovšetkým zabezpečenie 

opráv a údržby budov školských zariadení. 

 

PROGRAM 15 – Sociálne zabezpečenie   

predpoklad na rok 2020: 656 273,00 EUR 

Program Sociálne zabezpečenie predstavuje výdavky vo forme príspevku na činnosť pre 

príspevkovú organizáciu Domov Jesienka, ktorý zabezpečuje sociálnu starostlivosť 

o obyvateľov mesta Šurany. Výška príspevku na rok 2020 je navrhnutá vo výške 286 122,00 

EUR z rozpočtu mesta Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky. 

Ďalej sem patria výdavky vo forme príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestská 

poliklinika,  ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre  obyvateľov mesta Šurany ale 

aj širokého okolia. Výška príspevku na rok 2020 je  navrhnutá vo výške 25 000,00 EUR 

z rozpočtu mesta Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky. 

Podprogram 15.2 Denné centrá pre seniorov predstavuje všetky výdavky súvisiace s činnosťou 

denných centier v meste Šurany ako sú náklady na energie, interiérové vybavenie nábytkom, 

výdavky na prepravu a zájazdy dôchodcov a na opravy a údržbu budov denných centier 

v Šuranoch na Hradnej ulici, na Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku.  

 

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  

Kapitola predstavuje výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane 

výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700,00 

EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Slúžia na financovanie 

investičných potrieb mesta, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii 

rozvoja mesta.  

Do kapitálových výdavkov boli navrhnuté výdavky, ktoré vyplynuli  z podaných rozpočtových 

požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany.  
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PROGRAM 16 – Rozvoj obcí   

Prípravná a projektová dokumentácia  

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapracovaná suma vo výške 30 000,00 EUR na projektovú 

dokumentáciu Mestského podniku služieb Šurany. 

 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapracovaná suma vo výške 24 000,00 EUR na vybudovanie 

nových prístreškov na smetné kontajnery na sídliskách. 

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapracovaná suma vo výške 4 000,00 EUR na vybudovanie 

novej brány na cintoríne v Nitrianskom Hrádku. 

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapracovaná suma vo výške 60 000,00 EUR na vybudovanie 

administratívneho a sociálneho zariadenia kontajnerového typu pre Mestský podnik služieb 

Šurany. 

 

 

 

Návrh rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný a bude 

predmetom úprav v roku 2020. 

 

Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022  bude predložený na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 12.12.2019 pod č. C/23/9/2019. 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r. 

                                                                                              primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 Vypracovala: 

 Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany 

 

V Šuranoch dňa 20.11.2019   
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Prehľad predložených rozpočtových požiadaviek na zapracovanie do 

rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 poslancami Mestského zastupiteľstva 

Šurany v celkovej sume 463 200,00 EUR. 

 

Rozpočtová požiadavka pre program 8 – Rozvoj obcí suma v EUR poslanec 

Oprava chodníka na ul. MDŽ-I. etapa 28 000,00 Ing. Heclová 

Panely na futbalové ihrisko na Nitrianskom Hrádku 7 500,00 Ing. Heclová 

Oprava lávky-pešieho priechodu ponad železničné koľaje na 
stanicu v časti Argentína, úprava schodišťa pre mamičky s 
kočíkmi a cyklistov 200,00 JUDr. Porubský 

Oprava schodišťa na nadjazde, ktorý slúži pre obyvateľov časti 
Argentína 500,00 JUDr. Porubský 

Oprava chodníkov Kostolný Sek 10 000,00 Ing. Mgr. Danielová 

Oprava chodníkov ZŠ SNP 5 000,00 Ing. Mgr. Danielová 

Oprava chodníkov ZŠ Bernolákova 3 000,00 Ing. Mgr. Danielová 

Oprava chodníka na ul. Šurianska v mestskej časti Kostolný Sek 20 000,00 Ing. Zahoráková 

Program 8 – Rozvoj obcí spolu 74 200,00   
 

Rozpočtová požiadavka pre program 10 – Verejné 
osvetlenie suma v EUR poslanec 

Doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia v časti Nový Svet,  
inštalácia snímačov do verejného osvetlenia mesta a jeho časti 1 500,00 JUDr. Porubský 

Zakúpenie a výmena žiariviek v pouličnom osvetlení na 
zostávajúcich uliciach mestskej časti Kostolný Sek 6 000,00 Ing. Zahoráková 

Program 10 – Verejné osvetlenie spolu 7 500,00   
 

   

Rozpočtová požiadavka pre program 12 – Kultúrne 
služby suma v EUR poslanec 

Výmena opony, látkového vybavenia javiska a výmena koberca 
na javisku v kultúrnom dome v mestskej časti Kostolný Sek 5 000,00 Ing. Zahoráková 

Zakúpenie nových stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu v 
mestskej časti Kostolný Sek 3 000,00 Ing. Zahoráková 

Program 12 – Kultúrne služby spolu 8 000,00   
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Rozpočtová požiadavka pre program 14 – Vzdelávanie suma v EUR poslanec 

Okná a dvere MŠ MDŽ-havarijný stav 36 000,00 Ing. Mgr. Danielová 

Výmena okien v MŠ Mostná 30 000,00 
MUDr. Viszlayová 
MUDr. Kanás 

Prerábka jedálne ZŠ SNP 50 000,00 MUDr. Viszlayová 

Program 14 – Vzdelávanie spolu 116 000,00   

   

 

   

Rozpočtová požiadavka pre program 16 – Rozvoj obcí, 
kapitálové výdavky suma v EUR poslanec 

Prístrešky na smetné kontajnery v počte 2 ks 8 000,00 Ing. Heclová 

Brána na cintorín v Nitrianskom Hrádku 4 500,00 Ing. Heclová 

Rekonštrukcia chodníkov a dobudovanie chýbajúcich 
chodníkov (ul. Podjavorinská, ul. Novozámocká, ul. Za múrom), 
oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v časti Argentína 25 000,00 JUDr. Porubský 

Mestský podnik služieb - sociálne zariadenie kontajnerového 
typu 70 000,00 J. Klučka 

Vybudovanie chodníka alebo rozšírenie cesty s vodorovným 
značením z ul. Na vŕšku do Tony 70 000,00 J. Klučka 

Vypracovanie projektovej dokumentácie Mestského podniku 
služieb 35 000,00 Mgr. Kliment 

Rekonštrukcia náučných tabúľ v Archeoparku Slovenská trója v 
Nitrianskom Hrádku 5 000,00 Mgr. Kliment 

Asfaltový chodník na Nitriansky Hrádok 40 000,00 Ing. Mgr. Danielová 

Výstavba budov a sociálnych priestorov Mestského podniku 
služieb, zberného dvora úver MUDr. Viszlayová 

Program 16 – Rozvoj obcí, kapitálové výdavky spolu 257 500,00   
 

 

 

 

 


