
                                                                                              

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 23.11.2020 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/16/2020 

 

 Plnenie uznesenia z XV. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 29.10.2020. 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z XV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  29.10.2020 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 II. polrok 2020 

 

Prizvať:  
- 

 

 

 

 

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

                  podpis predkladateľa 
 

 

 

 

 



Predložené mestskému zastupiteľstvu  10.12. 2020. 
 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z XV. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 29.10.2020. 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 29.10.2020 bolo prijaté uznesenie č. 15/2020 -

Z, ktoré obsahovalo 21 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č. X. XI. XII. XIII. XV. 

Splnené boli úlohy v bodoch X. a XII. 

Úlohy v bodoch XI. XIII. XV. sú v štádiu plnenia  

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 
 

V Šuranoch 23.11.2020 

 

 
                                                                     

 

 

 

                                                                                                               Ing. Eva Augustínová 
                                                                                                              prednostka MsÚ Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

konaného dňa 29.10.2020. 
 

 

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

dňa 29.10.2020 je nasledovné: 

 

Bod I.  – konštatované v bode A/, že Jozef Klučka sa dňom 30.09.2020 vzdal poslaneckého 

mandátu. V bode B/ vzaté na vedomie uvoľnenie mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 

Šurany Jozefa Klučku, zvoleného vo volebnom obvode č. 2. V bode C/ vyhlásené nastúpenie 

náhradníka Ing. Františka Hatinu za poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany vo volebnom 

obvode č. 2 Šurany. 

 

Bod II. – Plnenie uznesenia z XV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 29.10.2020 – vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – vzatá na vedomie v zmysle 

predlohy. 

 

Bod IV. – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 

škôl v meste Šurany – schválená v zmysle predlohy.  

 

Bod V. -  Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, 

chodníkov a verejných priestranstiev – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – schválená v zmysle 

predlohy. 

 

Bod VII. – Správa č. HK/4/2020 o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania poskytnutej 

dotácie mestom Šurany a nakladanie s majetkom mesta vo futbalovom klube ŠK Šurany za 

roky 2018-2019 –  vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod VIII. -  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany 

na rok 2020 – schválené rozpočtové opatrenia č. 55 až 66, návrh na úpravu rozpočtu mesta 

Šurany na rok 2020, návrh na úpravu rozpočtu MŠ Mostná 1, Šurany na rok 2020, návrh 

na úpravu rozpočtu MŠ, MDŽ 26, Šurany na rok 2020, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ 

Bernolákova 35, Šurany na rok 2020, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ SNP 5, Šurany na rok 

2020, návrh na úpravu rozpočtu CVČ, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2020, návrh na úpravu 

rozpočtu ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2020 v zmysle 

predlohy.  

 

Bod IX. – Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2019 – vzatá na vedomie 

Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2019, Správu nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šurany za rok 2019  v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO  12-16 Nitriansky Hrádok, Dolná 

2457/21, 94201 Šurany o výpožičku pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok – schválené v bode A/ 



1. Vypustenie pozemku parcela registra „C“ č. 214 ostatná plocha v k. ú. Nitriansky 

Hrádok z nájomnej zmluvy uzavretej s nájomcom Mestské kultúrne stredisko Šurany. 

2. Odovzdanie majetku mesta na bezplatné dočasné užívanie formou uzavretia zmluvy 

o výpožičke pozemku na dobu určitú 10 rokov  s tým, že pozemok bude využívaný na 

verejnoprospešnú činnosť spočívajúcu v založení sadu, ktorý bude slúžiť i na praktické 

ukážky starostlivosti o dreviny, ukážky štepenia, zakladania bio - kompostu a pod. 

Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť uzavretie zmluvy o výpožičke – bola splnená. 

 

Bod XI. – Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej 

verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – schválený v bode A/  spôsob prevodu majetku mesta Šurany 

formou obchodnej verejnej súťaže.  V bode B/ zriadená komisia pre obchodnú verejnú súťaž, 

ktorá zabezpečí vypracovanie návrhu súťažných podmienok, vyhodnotenie súťažných návrhov 

a výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu. Úloha v bode C/ vypracovať návrh súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže a tieto predložiť na prerokovanie a schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany – v štádiu riešenia. 

 

Bod XII. – Žiadosť vlastníkov pozemkov na ul. Medňanského a ul. Poznanova na Kostolnom 

Seku o doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom za účelom vybudovania prístupovej 

komunikácie a následného vytvorenia stavebných pozemkov – schválený v bode A/ zámer 

vybudovania prístupovej miestnej komunikácie – predĺženie ul. Medňanskej a nových 

inžinierskych sietí s tým, že pre tento účel bude zabezpečené vypracovanie príslušnej 

projektovej dokumentácie. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie príslušnej projektovej 

dokumentácie – bola splnená. 

 

Bod XIII. – Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 1697 a s. č. 1698 na Kopci 

v Šuranoch na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Šurany – schválený zámer 

v bode A/ previesť majetok mesta nachádzajúci sa v k. ú. Šurany, zapísaný na LV č. 1, za cenu 

ktorá bude určená znaleckým posudkom. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie 

znaleckého posudku a následne predložiť ponuku na predaj spoluvlastníckych podielov 

vlastníkom bytov na Kopci č. 1 a č. 3 – je v štádiu riešenia. 

 

Bod XIV. – Žiadosť Silvie Majerhofferovej, bytom Černík 217  a Gizely Fabiánovej, bytom 

Kostolná 9, Šurany o schválenie zámeru vybudovania prístupovej komunikácie na časti 

pozemku parcela registra „C“ č. 299/1 v k. ú. Kostolný Sek  – bola zamietnutá. 

 

Bod XV. – Návrh na schválenie asanácie rodinného domu s. č. 154, stojaceho na pozemku 

parcelné číslo 50, k. ú. Šurany, na ulici SNP 30 v Šuranoch – schvaľuje na ulici SNP v bode 

A/ asanáciu rodinného domu s. č. 154, stojaceho na pozemku parcelné číslo 50, k. ú. Šurany 

z dôvodu zlého stavebného stavu objektu v zmysle statického posudku stavby, ktorý vypracoval 

Ing. Miroslav Šimonovič, PhD., dátum vypracovania október 2020 a právneho stanoviska 

JUDr. Martina Kanása zo dňa 26.10.2020. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť technologický opis 

búracích prác a povolenie na odstránenie stavby – je v štádiu riešenia. 

 

Bod XVI. – Mestské zastupiteľstvo Šurany v bode A/ vzalo na vedomie vzdanie sa Jozefa 

Klučku, Šurany, Sv. Anny 21, členstva v Komisii výstavby, životného prostredia 

a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňom 30.09.2020. V bode B/ 

zvolení Mgr. Dušan Rampašek, Šurany Duklianska 1A a Karol Tokoly, Šurany, Lúčna 5 za 

členov Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského 

zastupiteľstva Šurany od 01.11.2020.  



 

Bod XVII. – Návrh na zmenu v zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – zvolený 

Ing. František Hatina, Šurany, Rozmarínova 53, za člena Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany Mestského zastupiteľstva Šurany od 

01.11.2020. 

 

Bod XVIII. – Návrh na zmenu v zložení Výboru v časti mesta Kostolný Sek - schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XIX. – Návrh na zmenu v delegovaní zástupcu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do 

Rady školy pri Základnej škole, Bernolákova 35, Šurany a Rady školy pri Materskej škole, 

MDŽ 26, Šurany na volebné obdobie 208-2022 – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XX. – Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch v bode A/ vzalo na vedomie vzdanie sa JUDr. 

Romana Porubského, Šurany, Pribinova 1363/10 členstva v Komisii finančnej, správy a predaja 

majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany a návrh na zmenu v zložení Komisie finančnej, 

správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch od 01.11.2020. V bode 

B/ zvolení: Ing. František Hatina, Rozmarínova 53, Šurany za podpredsedu komisie finančnej, 

správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch a Ing. Patrika 

Rampašeka, Mostná 2, Šurany za člena komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch od 01.11.2020. 

 

Bod XXI. – Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch v bode A/ vzalo na vedomie vzdanie sa JUDr. 

Romana Porubského, Šurany, Pribinova 1363/10 členstva v Dozornej rade Mestského bytového 

podniku Šurany, s.r.o. ku dňu 01.10.2020. V bode B/ zvolilo Ing. Františka Hatinu, 

Rozmarínova 53, Šurany za člena Dozornej rady Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. 

od 01.11.2020. 

 

 

V Šuranoch, dňa 23.11.2020 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová 

                                                                                             Prednostka Mestského úradu  

                                                                                                             Šurany      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


