
 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 19.05.2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/13/2020 

 

 Plnenie uznesenia z X. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, konaného dňa 13.02.2020, XI. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 24.02.2020 a XII. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 21.04.2020.  

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z X. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  13.02.2020, XI. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

24.02.2020 a XII. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

21.04.2020 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  18. júna 2020. 
 



 

 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z X. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 13.02.2020, XI. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 24.02.2020 a XII. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 21.04.2020. 

 

 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 13.02.2020 bolo prijaté uznesenie č. 10/2020 -

Z, ktoré obsahovalo 25 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č. XII. až XVIII. Splnené boli úlohy v bodoch XII. až XVII. 

Úloha v bode XVIII. je v štádiu plnenia. 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 24.02.2020 bolo prijaté uznesenie č. 11/2020 -

Z, ktoré obsahovalo 5 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č. II. a V. Úloha v bode II. je v štádiu plnenia. Úloha v bode 

V. bola splnená. 
 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 
 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 21.04.2020 bolo prijaté uznesenie č. 12/2020 -

Z, ktoré obsahovalo 1 bod. Jeho plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   
 

V Šuranoch 19.05.2020 

 

 
                                                                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

konaného dňa 13.02.2020, XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 24.02.2020 a XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 21.04.2020. 

 
 

 

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

dňa 13.02.2020 je nasledovné: 

 

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

konaného dňa 12.12.2019  – vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2019 – vzatá 

na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2019 - vzatá na vedomie 

v zmysle predlohy.  

 

Bod IV. -  Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2019 – vzatá 

na vedomie v zmysle predlohy. 

 

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

schválená  v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2020, ktorým sa mení 

VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva - 

schválený v zmysle predlohy.   

 

Bod VII. -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2020, ktorým sa mení 

VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany– schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod VIII. – Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 

pre spoločenskú organizáciu Arkons vo výške 300,00 EUR – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. - Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 pre 

spoločenskú organizáciu Občianske združenie Hrádocká Venuša vo výške 200,00 EUR– 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 pre 

spoločenskú organizáciu Slovenský zväz včelárov – ZO Šurany vo výške 1 000,00 EUR– 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – 

schválené dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020, dotácie pre šport na rok 2020 

v zmysle predlohy. 

 



Bod XII. – Návrh na doplnenie – špecifikáciu účelu využitia predmetu Kúpnej zmluvy č. 

190/2019 čl. II. bod 1 – schválená kúpna zmluva č. 190/2019 uzatvorená medzi Špeciálna 

základná škola, Jesenského 13, Šurany  a Mestom Šurany s tým, že v budove, ktorá je 

predmetom kúpy bude zriadená šatňa, dielňa, sklad náradia a technických zariadení, denná 

miestnosť – za účelom vykonávania komunálnych činností mesta. 

 

Bod XIII. – Žiadosť Eriky Kováčovej, bytom Partizánska 59A, Šurany o predaj pozemku 

parcela registra „C“ číslo 1949, zast.pl. o výmere 152 m2 v k. ú. Šurany – schválený predaj 

pozemku za kúpnu cenu vo výške 3 295,36 EUR stanovenú v zmysle znaleckého posudku č. 

10/2018 z dôvodu hodného osobitného zreteľa /ide o priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľky/. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť oboznámenie žiadateľky 

s uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany – bola splnená. 

 

Bod XIV. – Žiadosť Mgr. Petra Lakatu, Gúgska 3, Nové Zámky o predaj časti pozemku 

z parcely registra „C“ číslo 429/5 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Nitriansky Hrádok – schválené 

zverejnenie zámeru previezť 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 /ide 

o časť pozemku, ktorý predstavuje predzáhradku a teda priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľa/. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť oboznámenie žiadateľa s uznesením 

Mestského zastupiteľstva Šurany – bola splnená.  

 

Bod XV. – Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom  Červenej armády 55/36, Bánov a Juraja 

Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo  

867/100 o výmere 153 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany 

– schválený spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9 a, ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí za kúpnu cenu vo výške 3 050,00 EUR stanovenú v zmysle znaleckého 

posudku č. 230/2019, vyhotoveného znalkyňou  Ing. Zuzanou Vadkertiovou. Úloha v bode B/ 

t.j. zabezpečiť vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XVI. – Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta –Kúpnej zmluvy č. 

1/2020 – schválený právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva č. 1/2020. Úloha v bode 

B/ t.j. zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XVII. – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2019 uzavretej dňa 

3.12.2019 – schválený. Úloha  v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Dodatku č. 1 ku kúpnej 

zmluve – bola splnená. 

 

Bod XVIII. – Žiadosť Občianskeho združenia „Štvorlístok“, Duklianska 1A, Šurany 

o dlhodobý prenájom amfiteátra v Šuranoch – schválený prenájom amfiteátra na dobu určitú 

10 rokov s cenou nájmu vo výške 12,00 EUR/rok s tým, že investované finančné prostriedky 

nájomcom do predmetu nájmu sa po skončení nájmu nebudú vracať nájomcovi. Úloha v bode 

B/ t.j. zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy po pridelení IČO Občianskemu združeniu 

„Štvorlístok“  - je v štádiu plnenia. 

 

Bod XIX. – Informácia o kúpe kolesové traktora Zetor Major HS 80 – vzatá na vedomie 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XX. - Návrh poslankyne MUDr. Daši Viszlayovej o zámere zakúpenia komunálneho auta 

na odvoz komunálneho odpadu pre Mestský podnik služieb Šurany, ktorého kúpu bude Mesto 

Šurany realizovať formou úveru – schválený v zmysle návrhu. 



 

Bod XXI. – Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na vymenovanie riaditeľa 

Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany – vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

 

Bod XXII. –  Vzdanie sa funkcie člena Výboru v časti mesta Kostolný Sek – odvolaná p. 

Milada Šafárová z funkcie člena Výboru v časti mesta Kostolný Sek ku dňu 29.2.2020 z dôvodu 

odchodu do dôchodku. 

 

Bod XXIII. - Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – konštatované v bode 

A/ porušenie povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 37/2004 

Z. z. o ochrane  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov Ing. Igorom Bartovičom, poslancom mestského zastupiteľstva tým, že 

ako verejný funkcionár neoznámil svoj osobný záujem pri prerokovaní žiadosti o prevod 

majetku na zasadnutí MsZ v Šuranoch konaného dňa 20.06.2019 bod XXIX. a XXX. z dôvodu 

jeho zamestnania v obchodnej spoločnosti Limestone SK, s.r.o. Nové Zámky, ako žiadateľa 

o predaj a kúpu pozemku a zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Šurany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, pričom jeho hlas bol rozhodným na schválení tohto prevodu. V bode B/ - 

vzaté na vedomie porušenie ústavného zákona poslancom MsZ Šurany Ing. Igorom 

Bartovičom. V bode C/ schválené rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona v zmysle 

predlohy. V bode D/ - oznámenie, že proti rozhodnutiu MsZ Šurany podľa časti C tohto 

uznesenia môže Ing. Igor Bartovič, poslanec MsZ Šurany podať návrh na jeho preskúmanie na 

Ústavný súd SR v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto 

návrhu má odkladný účinok podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona. V bode E/-poveruje Karola 

Németha, predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MsZ Šurany, podpísaním rozhodnutia podľa časti C tohto uznesenia a jeho 

doručením v súčinnosti s MsÚ Šurany Ing. Igorovi Bartovičovi, poslancovi MsZ Šurany a 

primátorovi mesta Šurany. V bode F/ - žiada primátora mesta, aby poskytol súčinnosť 

predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

mesta Šurany pri plnení úloh uvedených v časti E/ toto uznesenia.  

 

Bod XXIV. - Návrh Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch na 

výmenu člena Komisie Miroslava Bandu, bytom Šurany, Staničná 34 za Mgr. Janu Vlčkovú, 

bytom Šurany, Májová 6 – v bode A/ odvolaný Miroslav Banda z funkcie člena Komisie pre 

bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch dňom 13.02.2020 a v bode B zvolilo Mgr. 

Janu Vlčkovú za členku Komisie pre bezpečnosť a prácu s komunitami MsZ v Šuranoch dňom 

13.02.2020. 

 

Bod XXV. –Informácia o postupe vo veci rozhodnutia o uložení pokuty mestu Šurany 

Protimonopolným úradom SR zo dňa 02.10.2019 – vzatá na vedomie. 

 

 

Plnenie uznesenia z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

24.02.2020 je nasledovné: 

 

Bod I. – Výstavba bytov na „Zajíčkovej lúke“ za účasti právnika mesta Šurany JUDr. Martina 

Kanása - vzatá na vedomie. 

 



Bod II. – Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva v Šuranoch Mgr. Karola Klimenta na 

vypracovanie projektovej dokumentácie zberného dvora Mestského podniku služieb Šurany –  

 

 

Úloha t.j. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie zberného dvora Mestského 

podniku služieb – je v štádiu plnenia. 

 

Bod III. – Nákup techniky pre Mestský podnik služieb Šurany a koncepcia podniku – 

schválené v zmysle predlohy. 

 

Bod IV. – Tepelné hospodárstvo, analýza možnosti spoluúčasti mesta – vzatá na vedomie 

v zmysle predlohy. 

 

Bod V. – Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Domova Jesienka Šurany, 

Matunákova č. 2, Šurany – v bode A/ schválené zverenie majetku mesta Šurany označeného 

ako: Osobné vozidlo FIAT Doblo Cargo 1,6 MTJ 105 K SX v obstarávacej hodnote 20.100,00 

EUR, do správy Domova Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, Šurany. Úloha v bode B/ t.j. 

zabezpečiť uzavretie zmluvy o prevode správy majetku mesta – bola splnená. 

 

 

Plnenie uznesenia z XII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

21.04.2020 je nasledovné: 

 

Bod I. – Dodatok č. 4 k Municipálnemu úveru – Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere 

č. 51/002/16- - schválený v zmysle predlohy. 

 

V Šuranoch, dňa 19.5.2020 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová, v.r. 

                                                                                               Prednostka Mestského úradu  

                                                                                                               Šurany      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


