
                                                                                          

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

  V Šuranoch dňa 26.01.2021 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/17/2021 

 

 

 

 Plnenie uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 10.12.2020. 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného dňa  

10.12.2020 a toto 

          

        berie na vedomie  

 

    - bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

Spracovala:     v zmysle predlohy. 

 

PhDr. Mária Huslicová, 

vedúca odd. pre veci organizačné 

a správne MsÚ Šurany    

              

Na základe:      
    

Plánu práce MsZ Šurany 

na I. polrok 2021 

 

Prizvať:  
- 

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

                  podpis predkladateľa 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu dňa 11.02. 2021. 



 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 10.12.2020. 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 10.12.2020 bolo prijaté uznesenie č. 16/2020 -Z, 

ktoré obsahovalo 34 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiáli.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch: č. VIII., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXII. a XXXIII. 

Splnené boli úlohy v bodoch: XXVII., XXIX. a XXX. 

Úlohy v bodoch: VIII. XXVIII., XXXII. a XXXIII. sú v štádiu plnenia. 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 
 

V Šuranoch 26.01.2021 

 

 
                                                                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plnenie uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 10.12.2020. 
 

 

Plnenie uznesenia zo XVI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 10.12.2020 je nasledovné: 

 

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

konaného dňa 29.10.2020 - vzaté na  vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. - Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2021 - schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod III. - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2021 – 

schválený v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ poverená hlavná kontrolórka mesta Šurany 

výkonom kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

Bod IV. - Informácia o nájomných zmluvách týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta vo 

futbalovom klube ŠK Šurany - vzatá na vedomie v zmysle predlohy.  

 

Bod V. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany - schválený v zmysle upravenej predlohy. 

 

Bod VI. -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválený v zmysle 

predlohy. 

 

Bod VII. - Návrh Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Šurany -  schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod VIII. - Návrh na vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorým sa stanoví funkčný moderný 

transparentný smart systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vyprodukovanými na území mesta Šurany v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 

v zmysle platnej legislatívy - schválený  v zmysle predlohy v bode A/. Úloha v bode B/, t. j.  

zabezpečiť vypracovanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je v štádiu plnenia. 

 

Bod IX. - Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany - schválený  

v zmysle predlohy. 

 

Bod X. - Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020 - schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. - Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 - schválený 

v zmysle predlohy. 
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Bod XII. - Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 - schválený 

v zmysle predlohy. 

 

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

rok 2020 - schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XIV. - Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 – 2023 - 

schválený rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XV. - Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2021 – 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XVI. - Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XVII. - Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Domova Jesienka Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XVIII. - Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2021 - 2023 - 

schválený rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XIX. - Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XX. - Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XXI. - Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený 

rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný 

rozpočet Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

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

10, Šurany na roky 2021 - 2023 - schválený rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. 

V bode B/ - vzatý na vedomie viacročný rozpočet Základnej umeleckej školy, Námestie hrdinov 

10, Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XXIII. - Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2021 - 2023 - 

schválený rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2022 - 2023. 
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Bod XXIV. - Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 - 2023 - 

schválený rozpočet na rok 2021 v zmysle predlohy v bode A/. V bode B/ - vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet mesta Šurany na roky 2022 - 2023. 

 

Bod XXV. - Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 - 

schválené - 1. Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2021, 2. Dotácie na šport na rok 2021 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XXVI. - Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 

18.06.2020 č. 13/2020-Z, bod XLVI. a XLVII. vo veci prevodu majetku mesta Erike Kováčovej, 

bytom Partizánska 59 A, 942 01 Šurany – zrušené uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch č. 13/2020 zo dňa 18.06.2020: a/ bod XLVI. - ktorým bol schválený prevod majetku 

mesta kupujúcej Erike Kováčovej, bytom Partizánska 59 A, 942 01 Šurany, b/ bod XLVII. - 

ktorým bol schválený právny úkon Kúpna zmluva č. 5/2020. 

 

Bod XXVII. - Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien 

na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek - schválené v bode A/ uzavretie Zmluvy o zriadení vecných 

bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek označených nasledovne: a) ČS 1 na pozemku 

novoutvorenej parcele registra „C“ č. 336/44 o výmere 10 m2, odčlenenej z pozemku parcely 

registra „C“ číslo 336/1 geometrickým plánom č. 70/2016 vyhotoveným Geocentrum s.r.o., J. 

Vuruma 4, 949 01 Nitra, overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 

09.06.2016 pod č. 752/16, b) ČS 2  na pozemku novoutvorenej parcele registra „C“ č.  609/6 

o výmere 9 m2, odčlenenej  z   pozemku parcely registra „C“ číslo 609 geometrickým  plánom č. 

101/2020  vyhotoveným Geocentrum s.r.o., J. Vuruma 4, 949 01 Nitra, overeným Okresným 

úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 29.09.2020 pod č. G1-1291/2020 s  

oprávneným  z  vecného  bremena  Západoslovenská  vodárenská spoločnosť,  a.s.,   Nábrežie   

za    hydrocentrálou 4,  949  60  Nitra, IČO: 36 550 949. Vecné bremeno sa zriaďuje in personam 

a bezodplatne. Úloha v bode B/, t. j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o zriadení vecných bremien - 

bola splnená. 

 

Bod XXVIII. - Žiadosť Ireny Vlačuškovej, bytom Na vŕšku 2349/14, 942 01 Šurany o predaj 

nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek - schválené v bode A/ zverejnenie zámeru previesť majetok 

mesta Šurany z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení  neskorších predpisov nachádzajúci  sa v  k. ú. Kostolný  

Sek označený ako: -pozemok  parcela  registra „C“ číslo 521/1, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 367 m2  a stavba - rodinný dom s. č. 2350  na  pozemku  parcela registra „C“ číslo 521/1,  

kupujúcej  Irene  Vlačuškovej, Na  vŕšku 2349/14 ,  942 01 Šurany do jej výlučného vlastníctva 

za kúpnu cenu vo výške 1900,50 €. Dôvod hodný osobitného zreteľa:  ide o  nehnuteľnosti,  ktoré  

boli pôvodne  rodinným majetkom  brata žiadateľky a skutočnosť, že je vlastníčkou pozemku 

priľahlého k stavbe a pozemku C KN parcela č. 521/1. Zámer mesta Šurany bol zverejnený. 

Úloha v bode B/, t. j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy - je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXIX. - 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 v bode A/ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  vecných   
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bremien   na  pozemkoch v k. ú. Šurany. Zriadenie vecných bremien in personam v prospech 

Západoslovenská distribučná,  a. s., Čulenova 6,  816 47  Bratislava,  IČO:  36 361 518 v 

súvislosti so stavbou NZ-Šurany, bytovka ZVAK, NNK. Zriadenie vecného bremena bude 

odplatné za jednorazová odplatu vo výške 8,- €/m2  výmery  vecných  bremien  určenej 

geometrickým plánom, ktorý po realizácii stavby predloží žiadateľ. Úloha v bode B/, t. j. 

zabezpečiť podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - bola splnená. 

 

Bod XXX. - Žiadosť Ing. Martina Vrbu, bytom Suvorovova 26, 942 01 Šurany o predaj pozemku 

parcela registra „C“ číslo 379/3 o výmere 11 m2, zastavaná pl. v k. ú. Šurany schválené v bode 

A/ zverejnenie zámeru previesť majetok mesta podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov, t. j. prevod pozemku  z dôvodu  hodného 

osobitného zreteľa označený geometrickým č. 55/2020 vypracovaným geodetom Ing. Michalom 

Dudom,  úradne overeným dňa  9.09.2020 pod číslom 1221/20 parcela registra „C“ číslo 379/3 

o výmere 11 m2 kupujúcemu Ing.  Martinovi  Vrbovi,  bytom  Suvorovova  26,  942 01 Šurany  

za kúpnu cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať mesto na náklady 

žiadateľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o pozemok priľahlý k nehnuteľnostiam  vo 

výlučnom vlastníctve  žiadateľa,  z dôvodu   zachovania estetickej línie výstavby. Zámer mesta 

Šurany bol zverejnený. Úloha v bode B/, t. j. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku - 

bola splnená. 
 

Bod XXXI. - Návrh na vyradenie hnuteľného majetku Mestskej polikliniky Šurany - 2 ks sanitné 

vozidlá - schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XXXII. - Návrh na predaj  pozemku parcela registra „C“ číslo 363/3, zast. pl. o výmere 9 m2 

a  pozemku parcela registra „C“ číslo 363/4, zast. pl. o výmere 23 m2 oddeleného geometrickým 

plánom č. 330/2020 na ktorých je postavená stavba trafostanice  (pri amfiteátri) v k. ú. Šurany 

v prospech ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 - schválený v bode A/ 

spôsob prevodu majetku 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: - parcela registra „C“ číslo 363/3, o výmere 9 m2, zastavaná  plocha, - parcela registra 

„C“ číslo 363/4, o výmere 23 m2, zastavaná plocha, ktoré  boli oddelené  geometrickým  plánom 

číslo  330/2020  zo dňa 17.7.2020, vypracovaným Ing. Ľubomírom Šagátom, overený Okresným 

úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 23.7.2020 pod  č. 982/20, kupujúcemu 

Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 do jeho 

výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 33,00 €/m2. Dôvod  hodný osobitného zreteľa:  

ide  o pozemky,  na  ktorých je postavená  trafostanica, prostredníctvom ktorej sa posilní 

oslabená dodávka elektrickej energie v danej lokalite. Úloha v bode B/, t. j. zabezpečiť uzavretie 

kúpnej zmluvy - je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXXIII. - Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta - kúpnej zmluvy – 

schválený v bode A/ právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva  vo veci účastníkov: 

predávajúci Mesto Šurany, kupujúci Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava. Predmetom 

prevodu  sú novovytvorené pozemky  v k. ú. Šurany označené ako: - parcela registra „C“ číslo 

363/3, o výmere 9 m2, zastavaná  plocha, - parcela registra „C“ číslo 363/4, o výmere 23 m2, 

zastavaná plocha, ktoré  boli oddelené z parcely registra „C“ číslo 363/1, ostatná plocha o   

výmere  3347 m2  geometrickým  plánom číslo  330/2020  zo dňa 17.7.2020, vypracovaným Ing.  
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Ľubomírom Šagátom, overený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 

23.7.2020 pod  č. 982/20, kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a. s. ,Čulenova 6,816 47 

Bratislava, IČO:36 361 518 do jeho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 1056,00 

EUR. Úloha v bode B/, t. j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy - je v štádiu plnenia. 

 

Bod XXXIV. - Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy a predaja majetku 

mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch - schválená Mgr. Jana Hindická za zapisovateľku 

Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch od 

01.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 26.01.2021 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová, v. r. 

                                                                                               Prednostka Mestského úradu  

                                                                                                               Šurany      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


