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Mestské zastupiteľstvo 
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Materiál č. A/6/17/2021 
 

 

VEC:  Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany                      

za rok 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

Predkladá:                      Návrh na uznesenie: 

–––––––––                       –––––––––––––––––- 
Ing. František Hozlár          Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo „Správu o 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM   investičnej  výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok  

MsÚ v Šuranoch 2020“, stanovisko komisie výstavby,  životného prostredia 

 a podnikateľskej činnosti pri Msz v Šuranoch a stanovisko komisie 

 finančnej a správy mestského majetku pri Msz v Šuranoch a túto    

                                                     

                 

                       berie na vedomie 

 

        - bez pripomienok 

               - s pripomienkami 

             

                                         poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle predlohy. 

                                

 

Spracoval:                 

–––––––––                        

Ing. František Hozlár 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM         

Msú v Šuranoch                

 

 

Na  základe:                   

––––––––––                    
Plánu práce MsZ  

na I. polrok 2021 

                    

 

 

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

                                                                            podpis predkladateľa 
 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  11. februára 2021 



 

 

 

 

Mesto Šurany 
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku 

Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 

 

Materiál č. A/6/17/2021 
 

 

Dôvodová správa: 

 

 

VEC:  Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany                      

za rok 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 V zmysle plánu práce Mestského zatupiteľstva Šurany na I. polrok 2021 predkladá 

oddelenie životného prostredia,  výstavby, územného plánovania a smm                                                                              

Mestského úradu v Šuranoch   Správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za 

rok 2020. 

 
 Správa je súhrnom investičných akcií, drobných opráv a údržby majetku  mesta Šurany 

zrealizovaných v roku 2020 s uvedením skutočných finančných nákladov na tieto akcie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                   Ing. František Hozlár, v.r. 

                                                                      vedúci oddelenia životného prostredia, 

                                                                      výstavby, územného plánovania a smm 

                                                                             Mestského úradu v Šuranoch       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Šuranoch dňa 28.1.2021 

 
 



 

 
 

Mesto Šurany  
 
 

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany 
 
 

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania  
a správy mestského majetku 

 

 

                                                                                               V Šuranoch, dňa 28.1.2021 
 

Materiál č. A/6/17/2021 
 
 

Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku  
mesta Šurany za rok 2020 

    
 
 

Prehľad zrealizovaných akcií v roku 2020 a ich finančné plnenie: 
 
 
 

1. Verejné osvetlenie a rozhlas – modernizácia a údržba 
 
 V  roku 2020 sa realizovala oprava havarijného stavu verejného osvetlenia /výmena 
stĺpa VO + svietidlo Siteco/ na ulici MDŽ - Lúčna  v sume 1.196,40 eur a oprava 
havarijného stavu verejného osvetlenia v Šuranoch ul. Zámocká v sume 22.494,34 eur.  
 
 Ďalej sa realizovala dodávka a montáž novej rozhlasovej ústredne v Spoločenskej 
hale na Komenského ulici v sume 4.976,40 eur a dodávka a montáž novej rozhlasovej 
ústredne v Mestskom kultúrnom stredisku Kostolný Sek v sume 4.851,60 eur.  
 
 Taktiež sa realizovala oprava mestského rozhlasu na uliciach Školská, Mlynská, 
Nitrianska,  Štúrova, Slovenská, Staničná, Cintorínska, MDŽ, Krížna, Lúčna v celkovej 
sume 1.470,96 eur. 
 
 Práce realizovala firma František Tököly – Instal, Šurany. 
 
 Na opravu a údržbu verejného osvetlenia mesto Šurany v roku 2020 spolu 
vynaložilo 23.690,74 eur a na opravu a údržbu mestského rozhlasu 11.298,96 eur . 
 
 
2. Modernizácia, údržba a opravy budov a mestského majetku 
 
 Na Námestí hrdinov č. 2,  v rámci rekonštrukcie budovy na Chránené pracovisko 
Mestskej polície Šurany realizovala firma KŠv stav, s.r.o., Šurany stavebné práce 
v sume 37.245 eur. 
 Ďalej v rámci tejto rekonštrukcie zrealizoval zdravotechnické a kúrenárske inštalácie 
Marek Kostolný, Šurany v sume 3.210 eur a elektroinštalačné práce v sume 6.620,58 
eur zrealizovala firma František Tököly – Instal, Šurany. 
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 Firma Midea Slovakia, s.r.o., Šurany realizovala predprípravu pre klimatizáciu pre 
Chránené pracovisko Mestskej polície Šurany v sume 1.346,40 eur.  
 
 Firma FORA – STAV, s.r.o., Hledíkova 3, Šurany realizovala v roku 2019 opravu 
havarijného stavu starej kanalizácie v budove MŠ Mostná v sume 13.505,54 eur.  
 Po začatí realizácie stavby Prístavba MŠ Mostná 1, Šurany bolo zistené 
poškodenie starého podzemného kanalizačného rozvodu, z ktorého unikajúce 
splaškové vody podmývali základy materskej školy a bolo nevyhnutné túto závadu 
odstrániť. Bez opravy poškodenej kanalizácie nebolo možné pokračovať  v prácach na 
novej prístavbe MŠ a bolo tým ohrozené čerpanie nenávratného finančného príspevku z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Uvedené práce boli vykonané tak, aby nebol 
ohrozený termín dokončenia prístavby MŠ. Finančné prostriedky na vynútené práce boli 
spol. FORA – STAV, s.r.o., Hledíkova 3, Šurany uhradené z finančných prostriedkov 
mesta Šurany v marci 2020. 
 
 V budove Športovej haly v Šuranoch vykonala firma František Tököly – Instal, 
Šurany opravu svietidiel a výmenu trubíc v počte 38 ks v sume 1.454,40 eur 
a rekonštrukciu osvetlenia v sume 4.713,60 eur. 
 
 Na multifunkčnom ihrisku v areáli futbalového štadióna Šurany bola firmou 
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava zrealizovaná výmea umelého trávnika v sume 
22.660,80 eur. 
 
 Na budove na futbalovom štadióne v Šuranoch bola firmou Jozef Porubský, Lipová 
zrealizovaná oprava a maliarske práce na fasáde v sume 3.491,32 eur a v Centre 
volného času  Kostolný Sek maliarske práce v sume 2.533 eur. 
 
 V budove Športovej haly v Šuranoch vykonala firma František Tököly – Instal, 
Šurany opravu svietidiel a výmenu trubíc v počte 38 ks v sume 1.454,40 eur 
a rekonštrukciu osvetlenia v sume 4.713,60 eur. 
 
 V Domove dôchodcov Jesienka bola vykonaná rekonštrukcia kotolne v sume 
6.204,52 eur. Rekonštrukciu vykonala firma SCHRONER & SON, s.r.o., Šurany. 
 
 Na Základnej škole na ulici Bernolákovej v Šuranoch bola realizovaná oprava 
podláh a stien firmou FORA – STAV, s.r.o., Hledíkova 3, Šurany v sume 8.586,75 eur 
a oprava a rekonštrukcia sanitárnej techniky firmou Marek Kostolný Šurany v sume 
4.145 eur. Opravu elektroinštalácie v sume 1.058,76 eur realizovala firma Elektro-
Stralight s.r.o.., s.r.o., Šurany. 
 
 V  roku 2020 mesto Šurany realizovalo revitalizáciu v meste Šurany na Námestí 
hrdinov /výsadba pelargónií – 924 eur/, výsadbu drevín na cintoríne Kostolný Sek 
/2.912 eur/ a výsadbu drevín pred supermarketom Coop Jednota, sd, na Krížnej ulici 
/3.687 eur/ v celkovej sume 7.523 eur. 
 Revitalizácia bola uskutočnená firmou Záhrada a kvety Kútiky, s.r.o., Šurany. 
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 Z dôvodu požiaru v novembri 2019 v Mestskom podniku služieb Šurany bolo mesto 
nútené zakúpiť nové komunálne vozidlo. Po ukončení verejného obstarávania bolo 
zakúpené vozidlo Mercedes-Benz v sume 206.100 eur od firmy REDOX, s.r.o., 
Lučenec. 
 
 Taktiež do  Mestského podniku služieb Šurany boli mestom  zakúpené sanitárne 
a obytné kontajnery v počte 6 ks v celkovej sume 72.000 eur od firmy KOMA 
SLOVAKIA, s.r.o., Nitra. 
 
 Mesto Šurany v  roku 2020 zakúpilo 208 ks kompostérov Garden 600 l. (47,94 
eur/ks) pre obyvateľov mesta od firmy Komunálna technika, s.r.o., Nitra v sume 
9.971,52 eur. 
 
 Firma Limestone SK, s.r.o., Nové Zámky odstránila schátralé stavby dvoch skladov, 
patriacich Mestu Šurany, na Partizánskej ulici v Šuranoch a odviezla stavebný odpad 
z týchto stavieb v sume 1.687,20 eur.  
 
 V budove domu smútku v Šuranoch boli vykonané maliarske práce firmou COLOR 
DECOR, s.r.o., Pozba v cene 5.865 eur. 
 
 V Nitrianskom Hrádku bola zreštaurovaná socha sv. Floriána v sume 4.000 eur  
akademickým sochárom Jaroslavom Gubricom. 
 
 V budove dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskom Hrádku bola vykonaná 
rekonštrukcia v sume 36.295,19 eur firmou KŠv stav, s.r.o., Šurany. 
 
 Na oplotenie cintorína v Nitrianskom Hrádku bola dodaná a osadená oceľová 
samonosná brána firmou ZÁMOČNÍCTVO, s.r.o., Vinohrady 9318/5A, Nové Zámky 
v cene 5.936 eur. 
 
 V Centre volného času  Kostolný Sek bola zrealizovaná oprava podlahy osadením 
novej dlažby firmou RADMEN, s.r.o., Šurany v cene 1.710,70 eur. 
 
 
 
3. Investičné zámery mesta Šurany 
 
 V rámci prípravy investičných zámerov a akcií mesta Šurany boli vypracované 
nasledovné projekty: 
 
- Projektová dokumentácia na výsadbu zelene v parku Nitriansky Hrádok v sume 1.000 
eur vyhotovená Ing. Júliou Straňákovou, Svätoplukovo. 
 
- Projektová dokumentácia na stavbu „Okružná križovatka Šurany II/580 a III/5801 v km 
7,35 – prekládka plynovodu“ v cene 1.380 eur vypracovaná spol. VHT, s.r.o., Nitra. 
 
- Projektová dokumentácia na stavbu „Bunky v areáli MsPS“ v cene 2.250 eur 
vypracovaná Ing. Igorom Bujdákom, Šurany. 
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- Projektová dokumentácia – Zmeny a doplnky územného plánu mesta Šurany č. 
1/2020  v sume 6.840 eur vyhotovená spol. AŽ Projekt, s.r.o., Braislava. 
 
 V rámci prípravy investičných zámerov mesto Šurany uhradilo za vypracované 
projekty 11.470 eur.  
 
 
 
4. Záver 
 
 Stavebné práce a dodávku tovarov realizovali dodávateľské organizácie, ktoré boli 
vybrané v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. 
1/2019 o verejnom obstarávaní v meste Šurany pri zadávaní zákaziek s nízkymi 
hodnotami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing.  František Hozlár, v.r.  
  vedúci oddelenia životného prostredia, 
  výstavby, územného plánovania a správy 
 mestského majetku Mestského úradu Šurany 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


