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

 

Š u r a n y 

 

Materiál č. A/2/17/2021 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany  

za II. 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 II. 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: 

 

 

 

 

 
 

 
   ––––––––––––––––––––––––––––-  

               podpis predkladateľa 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 11. februára 2021 



S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany 

za II. polrok 2020. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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

pracovali v II. 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 Šurany. 

       

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

        Počet členov komisie: 9 /8/ 

        Počet uskutočnených schôdzok: 3 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 88,7 

 

        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020, monitorovaciu správu 

o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení 

rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2020, informáciu o vykonaných rozpočtových 

opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2020, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany 

č.6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany, návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, správy o hospodárení za I. polrok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS, 

MsPS/, návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS, MsPS/,  návrh na 

úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020, návrhy rozpočtu 

na roky 2021 - 2023 /Domov Jesienka, MsPK,  MsKS, MsPS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ 

Mostná 1, MŠ MDŽ 26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ/, návrh finančného a programového rozpočtu mesta 

Šurany na roky 2021 - 2023, návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 

2021, správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2020, návrh na zmenu 

a doplnenie Zásad pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta Šurany v platnom znení, žiadosť 

o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, 

návrh Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Šurany, žiadosti o predaj nehnuteľností 

vo vlastníctve mesta, žiadosti o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta, žiadosti o predbežný 

súhlas s odpredajom majetku mesta, žiadosti o zámenu nehnuteľností, návrhy na zriadenie vecných 

bremien. 

 

         Ku všetkým prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na 

rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

2.    Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti. 

 

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

        Počet členov komisie:  8 

        Počet uskutočnených schôdzok: 3  

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 87,5 

 



- 2 - 

 

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

Šurany na rok 2020, správu o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev, správu o príprave 

Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, návrh finančného a programového rozpočtu mesta 

Šurany na roky 2021 - 2023,  správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany  za I. polrok 

2020. 

 

        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:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  89,29 

    

        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020, monitorovaciu správu 

o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení 

rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2020, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č.6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany, návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, správy o hospodárení za I. polrok 2020 /Domova Jesienka, MsPK, 

MsKS/, návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, návrh na úpravu 

rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020, návrhy rozpočtu na roky 

2021 - 2023 /Domov Jesienka, MsPK,  MsKS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 

26, ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ/, návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 

- 2023, návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, správu 

o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných 

škôl v meste Šurany, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

základných škôl v meste Šurany, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácii 

mesta Šurany na rok 2020, návrh na zmenu v delegovaní zástupcu MsZ Šurany do Rady školy pri ZŠ 

Bernolákova 35, Šurany a Rady školy pri MŠ MDŽ 26, Šurany na volebné obdobie 2018-2022, návrh 

finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 - 2023. 

 

        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:  3 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  92,6 
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        Komisia prerokovala: monitorovaciu správu o plnení finančného a programového  rozpočtu mesta 

Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 

2020, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany 

a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020, návrh finančného a programového rozpočtu 

mesta Šurany na roky 2021 - 2023, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

5.    Výbor v časti Kostolný Sek. 

 

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

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok: 2 

 

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

 

        Výbor prerokoval zabezpečenie: údržby domu smútku, dosadenie okrasných drevín pri oplotení 

cintorína, opravy chodníka od ulice Rozmarínová smerom k novému cintorínu, vyhodnotil plán práce 

za II. polrok 2020 a schválil plán práce na I. polrok 2021. 

 

        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. 

 

 

6.    Výbor v časti Nitriansky Hrádok. 

 

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

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok:  0 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  0        

 

        Výbor v II. polroku 2020 nezasadal. 
 

 

 

 

 

 

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

                 prednostka Mestského úradu Šurany 


