
M E S T S K Ý   Ú R A D   Š U R A N Y 
 

 

                                           V Šuranoch dňa 17. 08. 2020 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

Š u r a n y 

 

Materiál č. A/2/14/2020 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany  

za I. polrok 2020. 

________________________________________________________________ 
 

 

Predkladá :                    Návrh na uznesenie : 

 

Ing. Eva Augustínová,           Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo  

prednostka MsÚ Šurany          Správu o činnosti orgánov Mestského zastupi-  

                          teľstva Šurany za I. polrok 2020 a túto 

  

       s c h v a ľ u j e 

 

Spracovala:     - bez pripomienok 

                          - s pripomienkami 

PhDr. Mária Huslicová, 

vedúca oddelenia  poslancov Mestského zastupiteľstva  v Šuranoch. 

pre veci organizačné  

a správne MsÚ Šurany  

 

 

 

 

Na základe: 

 

Plánu práce MsZ Šurany 

na II. polrok 2020 
 

 
   ––––––––––––––––––––––––––––-  

               podpis predkladateľa 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 17. septembra 2020 

 



Dôvodová správa 

 

                 
  

Na základe Plánu práce  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2020 

predkladám Správu o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2020.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Eva  A u g u s t í n o v á , v. r. 

                    prednostka Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany 

za I. polrok 2020. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany /ďalej MsZ/ a výbory v častiach mesta Šurany pracovali  

v I. polroku 2020  podľa vlastných  plánov práce. 

V zmysle  písomne  vypracovaných a  predložených  správ o činnosti komisií  MsZ a výborov v častiach 

mesta  vyhodnotenie  ich  činnosti je nasledovné : 

 

1.   Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta: 

       
        Predseda komisie:  Ing. František  T a m a š o v i č 

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  3 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  87,6 

 

         Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na 

rok 2020, správy o výsledku hospodárenia za rok 2019 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, návrhy na úpravu 

rozpočtov na rok 2020 /MsKS, MsPK, MsPS, Domov Jesienka/, záverečný účet mesta Šurany za rok 2019 a správy 

o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019, správy o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2019 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, správu o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2019, 

návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020, 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, 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, správu o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany, návrh 

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami  v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany, návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č.3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019  o financovaní originálnych 

kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020, návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Šurany č. 

3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šurany, žiadosti o predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Šurany, žiadosti 

o predbežný súhlas s odpredajom majetku mesta Šurany, návrhy na zriadenie vecných bremien. 

 

         Ku všetkým  prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- úlohy komisie boli v plnom rozsahu splnené. 

 

 

2.   Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti. 

 
        Predseda komisie:   Ing. Igor  B a r t o v i č  

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  94,3 
         

        Komisia  prerokovala:  návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na 

rok 2020, správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2019, správu o investičnej výstavbe a údržbe 

majetku mesta Šurany za rok 2019, správu o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany, správu 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií mesta Šurany k 31.12.2019, záverečný účet mesta Šurany za rok 2019 a správy o výsledku 

hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019. 
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        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

3.   Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu. 

 
        Predseda komisie:   Ing. Mgr. Alžbeta  D a n i e l o v á 

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  3 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  95,24 

 

        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na 

rok 2020, správy o výsledku hospodárenia za rok 2019 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, návrhy na úpravu 

rozpočtov na rok 2020 /MsKS, MsPK, Domov Jesienka/, záverečný účet mesta Šurany za rok 2019 a správy 

o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019, správy o hospodárení s majetkom 

mesta Šurany za rok 2019 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2019, návrh na 

rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020, 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, 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, správu o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany, návrh Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami  v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany, návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019  o financovaní originálnych kompetencií mesta 

Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020, návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šurany. 

          

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

4.   Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami. 

 
        Predseda komisie:   Pavol  B a r t o v i č 

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  76 

         
        Komisia prerokovala: návrh na výmenu člena komisie Miroslava Bandu za Mgr. Janu Vlčkovú, návrh na 

úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020, záverečný účet mesta Šurany 

za rok 2019 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019, správu 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií k 31.12.2019. 

 

         K prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia všetky plánované úlohy splnila. 
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5.   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

       Predseda komisie:   Karol  N é m e t h 

       Počet členov komisie:  3 

       Počet uskutočnených schôdzok:  2 

       Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Komisia prerokovala: 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 voči Ing. Igorovi Bartovičovi, poslancovi MsZ Šurany, vyhodnotenie 

Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona 

NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných 

ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2019. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

6.   Výbor v časti Kostolný Sek. 

 
        Predseda výboru:  Ing. Miroslava  Z a h o r á k o v á 

        Počet členov výboru:  3 

        Počet uskutočnených schôdzok: 2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Výbor prerokoval: zabezpečenie pracovníka na údržbu verejnej zelene, program a termíny jednotlivých 

zasadnutí výboru s prihliadnutím na termíny zasadnutí MsZ Šurany. 

  

        Všetky  zápisnice  a  uznesenia   zo  schôdzok  výboru  boli odovzdané  primátorovi mesta,  prednostke 

Mestského  úradu  Šurany  a kompetentným osobám podľa charakteru uznesenia. 

 

       Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid-19 sa plánované schôdze Výboru v časti Kostolný Sek 

neuskutočnili. 

 

 

7.   Výbor v časti Nitriansky Hrádok. 

 
        Predseda výboru:   Ing. Andrea  H e c l o v á 

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok:  1 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  100 

 

        Výbor  prerokoval špecifikáciu účelu využitia predmetu Kúpnej zmluvy č. 190/2019, čl. II., bod 1 pre stavbu 

súpisné číslo 2694 /bývalá špeciálna základná škola/ a prislúchajúci pozemok na Nitrianskom Hrádku a navrhol 

využiť tento majetok na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a na poskytovanie sociálnej pomoci 

formou mobilného stacionára. 

 

        Všetky  zápisnice  a  uznesenia   zo  schôdzok  výboru  boli odovzdané  primátorovi mesta,  prednostke 

Mestského  úradu  Šurany  a kompetentným osobám podľa charakteru uznesenia. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh výboru: 

- výbor plánované úlohy splnil. 

 

 

 

                        Ing. Eva  A u g u s t í n o v á , v.r. 

                     prednostka Mestského úradu Šurany 



 

 

 

 

 

 


