MESTSKÝ ÚRAD

ŠURANY
V Šuranoch dňa 05.10.2020

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Šurany
_________
Materiál: č. A/1/15/2020

Plnenie uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 17.09.2020.
Predkladá:
Ing. Eva Augustínová,
prednostka MsÚ Šurany

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Plnenie uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného
dňa 17.09.2020 a toto
berie na vedomie

Spracovala:

- bez pripomienok
- s pripomienkami
poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Ing. Eva Augustínová,
prednostka MsÚ Šurany
Na základe:
Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2020
Prizvať:
.................................................
podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 29.10. 2020.

Dôvodová správa k plneniu uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 17.09.2020.
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany.
Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 17.09.2020 bolo prijaté uznesenie č. 14/2020 Z, ktoré obsahovalo 22 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.
Úlohy boli stanovené v bodoch č. XVI. až XXI.
Splnené boli úlohy v bodoch XVIII., XIX. a XXI.
Úlohy v bodoch XVI., XVII. a XX. sú v štádiu plnenia.
Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie.
V Šuranoch 05.10.2020

Ing. Eva Augustínová
prednostka MsÚ Šurany

Plnenie uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,
konaného dňa 17.09.2020.
Plnenie uznesenia zo XIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,
konaného dňa 17.09.2020 je nasledovné:
Bod I. – Plnenie uznesenia z XIII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,
konaného dňa 18.06.2020 – vzaté na vedomie v zmysle predlohy.
Bod II. – Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2020 –
schválená v zmysle predlohy.
Bod III. – Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2020 –
vzatá na vedomie v zmysle predlohy.
Bod IV. - Správa č. HK/5/2020 o výsledku kontroly čerpania dotácie poskytnutej v rámci
originálnych kompetencií mesta pre Základnú školu, ul. Bernolákova 35, 942 01 Šurany za
rok 2019 a I. polrok 2020 /Športová hala/ – vzatá na vedomie v zmysle predlohy.
Bod V. – Návrh na zmenu a doplnenie Zásad pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta
Šurany v platnom znení – schválené Zásady pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta
Šurany v platnom znení v zmysle upravenej predlohy tak, že sa z predloženého návrhu „zásad“
vypustí v § 13 bod 2 a súčasne sa mení pôvodné označenie bodov § 13 tak, že pôvodný bod 3
sa označuje ako bod 2.
Bod VI. – Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta
Šurany v lokalite Západná ulica, Šurany v zmysle žiadosti Juraja Malíka, Rozmarínová 19,
Šurany a Milana Čeryho, Rozmarínová 19, Šurany – zamietnuté spracovanie zmien
a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Západná ulica, Šurany v zmysle žiadosti
Juraja Malíka, Rozmarínová 19, Šurany a Milana Čeryho, Rozmarínová 19, Šurany.
Bod VII. - Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta
Šurany v lokalite Nový Svet, Šurany v zmysle žiadosti Heleny Zacharovej, Nový Svet 47,
Šurany – zamietnuté spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany
v lokalite Nový Svet, Šurany v zmysle žiadosti Heleny Zacharovej, Nový Svet 47, Šurany.
Bod VIII. – Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2020 –
schválená v zmysle predlohy.
Bod IX. – Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020 – schválená
v zmysle predlohy.
Bod X. – Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 –
schválená v zmysle predlohy.
Bod XI. – Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2020 – schválená
v zmysle predlohy.

Bod XII. – Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany
za I. polrok 2020 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok
2020– vzatá na vedomie v zmysle predlohy:
1. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I.
polrok 2020,
2. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2020,
3. Správa o hospodárení Materskej školy MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2020,
4. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2020,
5. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2020,
6. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2020,
7. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov
10, Šurany za I. polrok 2020.
Bod XIII. – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – schválené v zmysle
predlohy:
1. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 26/2020,
2. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 36/2020,
3. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 37/2020,
4. Rozpočtové opatrenie mesta Šurany č. 39/2020,
5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020.
Bod XIV. – Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok
2020 – vzatá na vedomie v zmysle predlohy.
Bod XV. – Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 – schválené prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych
finančných aktivít v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške
200 300,00 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v zmysle
predlohy.
Bod XVI. – Žiadosť Juraja Hlavatého, bytom Mlynská 1078/1, 942 01 Šurany o predaj
pozemku parcela registra „C“ číslo 3495 o výmere 20 m2 , zastavaná plocha a nádvorie v k. ú.
Šurany – schválený v bode A/ spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9a, ods. 8 písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou nachádzajúcou sa v k. ú. Šurany
označenou ako parcela registra „C“ č. 3495 o výmere 20 m2 , zastavaná plocha a nádvorie
kupujúcemu Juraj Hlavatý, bytom Mlynská 1078/1, 942 01 Šurany za kúpnu cenu vo výške
305,00 EUR stanovenú v zmysle znaleckého posudku č. 144/2020. Úloha v bode B/ t.j.
zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy – je v štádiu plnenia.
Bod XVII. – Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č.
6/2020 - schválený právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva č. 6/2020 v bode A/. Úloha
v bode B/ t.j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy – je v štádiu plnenia.
Bod XVIII. – Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – schválené uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve

o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok. Zriadenie vecného
bremena bude odplatné. Jednorazová spoločná odplata za zriadenie vecných bremien bude
určená znaleckým posudkom. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie kúpnej Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – bola splnená.
Bod XIX. – Žiadosť Občianskeho združenia Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany
o výpožičku pozemku označeného ako parcela registra „C“ č. 425/1, ostatná plocha o výmere
2562 m2 v k. ú. Šurany – schválené odovzdanie majetku mesta na bezplatné dočasné užívanie
formou uzavretia zmluvy o výpožičke pozemku označeného ako parcela registra „C“ číslo
425/1, ostatná plocha o výmere 2562 m2 v k. ú. Šurany vypožičiavateľovi Občianske združenie
Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany na dobu určitú t.j. 5 rokov. Dôvod výpožičky:
pozemok sa bude využívať na verejnoprospešný účel a to na podporu a rozvoj športových
aktivít pre širokú verejnosť. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o výpožičke
– bola splnená.
Bod XX. – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch
v k. ú. Šurany – schválené uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na
pozemkoch v k. ú. Šurany. Zriadenie vecného bremena bude odplatné. Jednorazová spoločná
odplata je vo výške 8,00 EUR/m2 výmery vecných bremien určenej geom. plánom, ktorý po
realizácii stavby predloží žiadateľ. Platiteľom odplaty bude investor stavby FLEX SK s.r.o.,
Dolná 120, 941 06 Komjatice. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien – je v štádiu plnenia.
Bod XXI. – Návrh oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku Mestského úradu Šurany na schválenie zámeru zameniť pozemky za
účelom usporiadania vlastníckych vzťahov formou jednoduchých pozemkových úprav pod
stavbami v k. ú. Šurany v lokalite cintorín /na Kostolnom Seku/ a skládka TKO v Šuranoch –
schválený zámer previesť majetok mesta Šurany formou zámeny z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8,písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie pozemkov formou
jednoduchých pozemkových úprav pod stavbami v k. ú. Šurany v lokalite cintorín /na
Kostolnom Seku/ a skládka TKO v Šuranoch. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť oboznámenie
spracovateľa JPÚ s uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany – bola splnená.
Bod XXII. – Informácia o zmene zákona o odpadoch v súvislosti s povinnosťou mesta
zabezpečiť zber biologického a kuchynského odpadu z domácností a s tým spojené zvýšenie
nákladov na zber takéhoto odpadu – vzatá na vedomie.
V Šuranoch, dňa 05.09.2020

Ing. Eva Augustínová, v. r.
Prednostka Mestského úradu
Šurany

