
                                                                                                  

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 20.1.2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 

 
Materiál: č. A/1/10/2020 

 

 Plnenie uznesenia z IX. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 12.12.2019.  

 
 

 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z IX. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  12.12.2019 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 I. polrok 2020 

 

Prizvať:  
- 

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

                  podpis predkladateľa 
 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. februára 2020. 
 

 

 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z IX. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 12.12.2019. 



 

 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 12.12.2019 bolo prijaté uznesenie č. 9/2019-Z, 

ktoré obsahovalo 44 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č.  

XXXII.  - úloha bola splnená /zmluva o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s., Čulenova 6, Bratislava bola vypracovaná a zaslaná na podpis./ 

XXXIII. -  úloha bola splnená /zmluva o prevode správy majetku mesta bola vypracovaná 

a podpísaná./ 

XXXIV.  -  úloha bola splnená /vypracovanie znaleckého posudku bolo  objednané. Znalecký 

posudok bol dňa 3.1.2020 doručený a informácia o výške ceny v zmysle znaleckého posudku 

bola poskytnutá žiadateľom na vyjadrenie/.  

XXXVII. – úloha bola splnená. / nájomná zmluva s EPICENTRUM, s.r.o. bola vypracovaná 

a podpísaná/. 

XXXVIII. – úloha je v štádiu plnenia. / vyhlásenie verejného obstarávania na prenájom 

tepelného hospodárstva mesta Šurany sa pripravuje externým spracovateľom/. 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie 

 

 
V Šuranoch 20.01.2020 

 

 
                                                                                                               Ing. Eva Augustínová, v.r. 
                                                                                                                  prednostka MsÚ Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plnenie uznesenia z IX.  riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 12.12.2019. 

 

 

Plnenie uznesenia z IX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 12.12.2019 je nasledovné: 

 

Bod I. – Plnenie uznesenia zo VII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 24.10.2019 a VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 11.11.2019 – vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2020 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa č. HK/6/2019 o výsledku  kontroly nakladania s finančnými prostriedkami 

mesta Šurany – bežné výdavky na poistné týkajúce sa poistenia nehnuteľného majetku mesta 

Šurany za rok 2018 v rámci rozpočtu mesta Šurany - vzatá na vedomie v zmysle predlohy.  

 

Bod IV. – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 

2020 – schválený v bode A/ v zmysle upravenej predlohy. 

V bode B/ poverená hlavná kontrolórka mesta Šurany výkonom kontroly podľa schváleného 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

Bod V. – Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2018 – schválený  v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválený 

v zmysle upravenej predlohy.   

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

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod VIII. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

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

v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019  – 

schválený v zmysle predlohy.  
 

Bod XII. – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XIII. – Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 



 

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

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XV. – Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, 

Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XVI. – Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 

2019  - schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XVII. – Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2019  – vzatá na vedomie 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XVIII. – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – schválené použitie 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Šurany vo výške 55 060,00 EUR nasledovne:  

1. sumu 34 973,00 EUR na rekonštrukciu budovy DHZ Šurany, sumu 20 087,00 EUR na 

dofinancovanie projektu „Prístavba Materskej školy Mostná 1, Šurany“,  

2. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 86/2019,  

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – v zmysle predlohy. 

 

Bod XIX. – Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2020-2022 – 

schválený rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XX. – Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2020-2022 schválený 

rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXI. - Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2020-2022 schválený 

rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Mestského podniku Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXII. - Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2020-2022 schválený 

rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Domova Jesienka Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXIII. - Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2020-2022 

schválený rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXIV. - Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2020-2022 schválený 

rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXV. - Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2020-2022 schválený 

rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXVI. – Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2020-2022 

schválený rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2021-2022. 

 



 

Bod XXVII. - Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie 

hrdinov 10, Šurany na roky 2020-2022 schválený rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy 

v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na 

roky 2021-2022. 

 

Bod XXVIII. - Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2020-2022 

schválený rozpočet na rok 2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXIX. - Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020-2022 schválený rozpočet na rok 

2020 v zmysle predlohy v bode A/, v bode B/ vzatý na vedomie viacročný rozpočet mesta  

Šurany na roky 2021-2022. 

 

Bod XXX. – Návrh Programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2020-2022 – schválený 

Programový rozpočet mesta Šurany na rok 2020 v zmysle predlohy. V bode B/ vzatý na 

vedomie viacročný Programový rozpočet mesta Šurany na roky 2021-2022 v zmysle 

predlohy. 

 

Bod XXXI. – Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, 

a.s. – schválené prijatie kontokorentného úveru vo výške 66 400,00 EUR a vystavenie 

vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru 

– v zmysle predlohy. 

 

Bod XXXII. – Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a k. ú. 

Nitriansky Hrádok – schválené v bode A/ uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na 

pozemkoch v k. ú. Šurany a k. ú. Nitriansky Hrádok. Vecé bremeno sa zriaďuje odplatne, za 

jednorazovú odplatu. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o zriadení vecných 

bremien – bola splnená. 

 

Bod XXXIII. – Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku 

služieb Šurany, Za múrom 1, 942 01 Šurany – v bode A/ schválené zverenie majetku mesta 

Šurany označeného ako kolesový Traktor Zetor Major HS 80 v obstarávacej hodnote 

43 104,00 EUR do správy Mestského podniku služieb Šurany. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

uzavretie Zmluvy o prevode správy majetku mesta – bola splnená. 

 

Bod XXXIV. – Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky 

Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany a Kataríny Vitekovej, MDŽ 1882/42, 942 01 

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 – schválený 

v bode A/ zámer previesť  majetok mesta podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to 

pozemky v k. ú. Šurany za kúpnu cenu 10,00 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 vypracovanie znaleckého posudku – bola splnená. 

 

Bod XXXV. – Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti 

pozemku z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – 

zamietnutá. 



 

 

Bod XXXVI. – Ponuka Urbariátu - Pozemkové spoločenstvo Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, 

Šurany na užívanie pozemku označeného ako časť parcely registra „C“ číslo 429/68, 

o výmere cca 1,7 ha v k. ú. Nitriansky Hrádok – schválené užívanie predmetného pozemku 

označeného ako parcela registra „C“ číslo 429/68, TTP o výmere cca 1,7 ha v k. ú. Nitriansky 

Hrádok ako vlastníkom pozemku. Pripomienky: 1. Predložiť súhlasné stanovisko výboru 

urbariátu, oprávneného konať v mene vlastníka pozemku, označeného ako parcela registra 

„C“ 429/68, TTP o výmere cca 1,7 ha v k. ú. Nitriansky Hrádok. 2. Predložiť Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany opodstatnenosť žiadateľa uchádzať sa o projekt spojený s revitalizáciou 

zelene – Dňa 8.1.2020 bol Urbariát Pozemkové spoločenstvo, Hlavná 32, Šurany 

požiadaný upresniť v akých konkrétnych právnych úkonoch je výbor oprávnený konať 

/napr. uzavretie nájomnej zmluvy a za akých podmienok alebo uzavretie zmluvy 

o výpožičke a za akých podmienok a pod./ Zároveň mu bolo zaslané uznesenie MsZ 

Šurany č. 9/2019-Z bod XXXVI. zo dňa 12.12.2019. 

 

Bod XXXVII. – Návrh na prenájom pozemkov /parkovisko pri OC ZORA/ mestom Šurany – 

schválený v bode A/ prenájom pozemkov parcelné číslo 465/1 a parcelné číslo 465/2, k. ú. 

Šurany, celková výmera 996 m2 , z toho na účel plateného parkovania sa prenajíma 831 m2  

s 36 parkovacími miestami s prenajímateľom EPICENTRUM, s.r.o., Hledíkova 2/3762, 942 

01 Šurany. Prenájom sa schválil na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou dobou s cenou 

za celý predmet nájmu vo výške 400,00 EUR/mesiac. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XXXVIII. – Návrh na dlhodobý prenájom majetku mesta Šurany – tepelného 

hospodárstva v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. – schválený zámer 

v bode A/ dať do dlhodobého prenájmu majetok mesta Šurany tepelné hospodárstvo v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vyhlásenie 

verejného obstarávania na prenájom tepelného hospodárstva mesta Šurany v termíne do 

31.3.2020 – je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXXIX. – Návrh a stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – v bode A/ začína konanie 

z vlastnej iniciatívy, podľa čl. 9 ods. 2 písm. a/ ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

voči Ing. Igorovi Bartovičovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva Šurany, pretože zistenia 

nasvedčujú tomu, že nesplnil alebo porušil svoju povinnosť uvedenú  v čl. 4 ods. 1 a 2 písm. 

a/ ústavného zákona tým, že ako verejný funkcionár, neoznámil svoj osobný záujem pri 

prerokovaní žiadosti o prevod majetku na zasadnutí MsZ v Šuranoch dňa 20.6.2019 z dôvodu 

jeho zamestnania v obchodnej spoločnosti Limestone SK, s.r.o. so sídlom Dvorská cesta 

5917/24, Nové Zámky ako žiadateľa o predaj a kúpu pozemku a zámenu pozemku vo 

vlastníctve mesta Šurany z dôvodu osobitného zreteľa predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

V bode B/ vyzýva podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslanca mestského zastupiteľstva 

uvedeného v časti A tohto uznesenia, aby sa vyjadril ku skutočnosti, prečo neoznámil svoj 

osobný záujem vo veci pre zamestnávateľa obchodnej spoločnosti Limestone SK, s.r.o. Nové 

Zámky pri prevode pozemkov vo vlastníctve mesta Šurany v prospech zamestnávateľa 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom jeho hlas bol rozhodným na schválení tohto 

prevodu, aby  toto vyjadrenie zaslal komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany. Termín: do 15 dní odo dňa 

schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. V bode C/ poveruje komisiu na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva, aby v prípade, ak je to potrebné, v mene mestského zastupiteľstva vykonala 



 

ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa 

časti A/ tohto uznesenia. V bode D/ ukladá komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby predložila na rokovanie 

mestského zastupiteľstva návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti 

A tohto uznesenia. Termín do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Šurany. 

 

Bod XL.  – Petícia č. 1/2019 za riešenie havarijného stavu Materskej školy na ul. MDŽ 26, 

Šurany – vzatá na vedomie. 

 

Bod XLI. – Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany JUDr. Romana Porubského na 

poskytnutie finančnej podpory mestu Prešov na prekonanie zložitej životnej situácie 

spôsobenej výbuchom plynu v bytovom dome – schválená jednorazová podpora vo výške 

1 300,00 EUR z rozpočtu mesta Šurany. 

 

Bod XLII. – Návrh na zaobstaranie nádob na separovaný odpad do najrušnejších častí mesta 

podľa návrhu žiakov Gymnázia v Šuranoch – vzatý na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XLIII. – Informácia primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa o IBV Za školou 

v katastrálnom území Kostolný Sek – vzatá na vedomie. 

 

Bod XLIV. – Návrh poslankyne MUDr. Daši Viszlayovej poskytnúť z rozpočtu mesta Šurany 

finančný dar vo výške 10 000,00 EUR pre Základnú školu, SNP 5, Šurany pri príležitosti 50. 

výročia založenia základnej školy – schválený. 

 

 

 

 

 

V Šuranoch 20.01.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová, v.r. 

                                                                                               Prednostka Mestského úradu  

                                                                                                             Šurany      

  

 

 

 

 

 

 


