
 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 24.05.2021 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/19/2021 

 

 Plnenie uznesenia z XVIII. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 08.04.2021. 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z XVIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  08.04.2021 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 I. polrok 2021 

 

Prizvať:  
- 

 

 

 

            Ing. Eva Augustínová, v.r. 

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

                  podpis predkladateľa 
 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  24.06. 2021. 



 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z XVIII. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 08.04.2021. 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 08.04.2021 bolo prijaté uznesenie č. 18/2021 -

Z, ktoré obsahovalo 28 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č. XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXV., 

XXVI., XXVIII. 

Splnené boli úlohy v bodoch XVI. až XX., XXIII., XXVIII. 

Úlohy v bodoch XXII., XXV., XXVI. sú v štádiu plnenia. 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 
 

V Šuranoch 24.05.2021 

 

 
                                                                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

konaného dňa 08.04.2021. 
 

 

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

konaného dňa 08.04.2021 je nasledovné: 

 

Bod I. – Plnenie uznesenia zo XVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 11.02.2020 – vzaté na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, 

priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2020 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – 

schválený v zmysle predlohy.  

 

Bod IV. -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

a odstavných  plôch  na území mesta Šurany – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod V. – Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2020 – schválená v zmysle 

predlohy. 

 

Bod VI. - Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany 

za rok 2020 –  schválená v zmysle predlohy.  

 

Bod VII. -  Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2020 – schválená v zmysle predlohy.  

 

Bod VIII. – Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za 

rok 2020 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. – Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 

2020 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2020 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za 

rok 2020 – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod XII.  – Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XIII. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 



Bod XIV. – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany 

na rok 2021 – schválené v zmysle predlohy : rozpočtové opatrenie č. 1/2021, 2/2021, prevod 

prostriedkov z rezervného fondu mesta Šurany na kapitálové výdavky / vybudovanie 

prístreškov na smetné kontajnery, vybudovanie spevnených plôch na ul. Hledíkova -MDŽ 

parkovisko, návrhy na úpravu rozpočtov na rok 2021: Mesta Šurany, Materskej školy, Mostná 

1, Šurany, Materskej školy, MDŽ 26, Šurany, Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany, 

Základnej školy, SNP 5, Šurany, Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany, Základnej 

umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany. 

 

Bod XV. – Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2020 – 

vzatá na vedomie v zmysle predlohy.  

 

Bod XVI. – Návrh o spôsobe zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským 

odpadom na území mesta Šurany  - schválený v bode A/ variant A t.j. kompostovanie 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v rodinných domoch kompostovacími 

zásobníkmi a v bytových jednotkách formou plných zberných vedierok v zmysle predlohy. 

Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť realizáciu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu 

v meste Šurany v zmysle variantu A – úloha je v štádiu plnenia. 

 

Bod XVII. 

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 13.02.2020 č. 

10/2020-Z bod XV. a XVI. vo veci prevodu majetku mesta Helene Bartovičovej, bytom 

Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Jurajovi Bartovičovi, bytom Krátka 1539/1, 942 01 

Šurany – zrušené uznesenie č. 10/2020 zo dňa 13.02.2020 bod XV., ktorým bol schválený 

prevod majetku mesta kupujúcim: Helene Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 

Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, Šurany a bod XVI., ktorým bol schválený 

právny úkon Kúpna zmluva č. 1/2020. V bode B/ schválené vrátenie zaplatenej kúpnej ceny 

kupujúcim vo výške 3 050,00 EUR. Úloha v bode C/ t.j. zabezpečiť vrátenie kúpnej ceny vo 

výške 3 050,00 EUR – bola splnená. 

 

Bod XVIII. 

Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja 

Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ 

číslo 867/100 o výmere 152 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 7 m2 v k. ú. 

Šurany – schválený spôsob prevodu majetku mesta podľa § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XIX. 

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy – schválený 

právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva vo veci účastníkov: Mesto Šurany ako 

predávajúci a kupujúci: Helena Bartovičová rodená Tvrdoňová, bytom Červenej armády 

525/36, Bánov a Juraj Bartovič bytom Krátka 1539/1, Šurany. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

podpísanie kúpnej zmluvy – bola splnená. 

 

Bod XX. 

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 

o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – schválené 

uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany. Plocha vecného 

bremena v rozsahu ochranného pásma o výmere 870 m2 a teda celková jednorazová odplata 



za zriadenie vecných bremien je 6 960,- EUR. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie 

Zmluvy o zriadení vecných bremien – bola splnená. 

 

 

 

Bod XXI. 

Informácia, že vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na ul. Partizánskej č. 57, 

Šurany, k. ú. Šurany bola neúspešná – vzatá na vedomie. 

 

Bod XXII. 

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 – II. kolo – schválený v bode A/ spôsob prevodu majetku mesta Šurany formou 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 139/1991 Zb. o majetku 

obcí. V bode B/ bola zriadená komisia pre obchodnú verejnú súťaž na prevod nehnuteľného 

majetku mesta, ktorá zabezpečí vypracovanie návrhu súťažných podmienok, vyhodnotenie 

súťažných návrhov a výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu. Úloha v bode C/ t.j. 

vypracovať návrh súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže a tieto predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šuranoch – plnenie tohto bodu bude 

predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Šuranoch dňa 24.6.2021. 

 

Bod XXIII. 

Žiadosť Ondreja Kollára, bytom Priekopy 1417/6, Šurany o predaj pozemku novovytvorená 

parcela registra „C“ číslo 2671/2 o výmere 16 m2 , záhrada a parcela registra „C“ 2672/10 

o výmere 60 m2 zast.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, za kúpnu cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku. Úloha v bode 

B/ t.j. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku – bola splnená. 

 

Bod XXIV. 

Informácia o zámere pripraviť na predaj formou obchodnej verejnej súťaže pozemky 

nachádzajúce sa v lokalite „Za školou“ na Kostolnom Seku – vzatá na vedomie v zmysle 

predlohy. 

 

Bod XXV. 

Žiadosť poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany Mgr. Karola Klimenta o možnosť zámeny, 

prípadne odkúpenia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na LV č. 1330, k. ú. Nitriansky Hrádok, 

parc. č. 1064/2, ostatné plochy o výmere 16 366 m2  - vzatá na vedomie v bode A/ v zmysle 

požiadavky. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť vyžiadanie stanoviska možnosti získania uvedenej 

nehnuteľnosti pre mesto Šurany – je v štádiu plnenia. MsÚ Šurany zaslal ponuku na zámenu 

pozemkov majiteľke pozemku, zatiaľ nereagovala. 

 

Bod XXVI. 

Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany Mgr. Karola Klimenta zabezpečiť 

monitorovací systém na uzatvorenej skládke komunálneho odpadu – je v štádiu plnenia.  

   

Bod XXVII. 

Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany Mgr. Karola Klimenta na vytvorenie dočasnej 

komisie pre prípravu zmeny systému zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste 



Šurany – schválená dočasná komisia pre prípravu zmeny systému zberu komunálneho 

a separovaného odpadu v meste Šurany v zmysle návrhu poslanca. 

 

 

 

Bod XXVIII. 

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Dohode o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovo-

rekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zv. TONA v k. ú. Šurany uzavretej dňa 

28.4.1993 v znení zmien a dodatkov – schválený v bode A/ Dodatok č. 3 k Dohode o zriadení, 

výstavbe a prevádzkovaní športovo-rekreačnej  a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zv. 

TONA v k. ú. Šurany uzavretej dňa 28.4.1993 v znení zmien a doplnkov medzi účastníkmi: 

Urbariát Kostolný Sek, pozemkové spoločenstvo – „UKS“ so sídlom Šurianska ul. 11, Šurany 

a Mestom Šurany so sídlom Námestie hrdinov č. 1, Šurany. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

podpísanie Dodatku č. 3 – bola splnená. 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 24.05.2021                                                  Ing. Eva Augustínová, v.r. 

                                                                                                  Prednostka MsÚ Šurany           

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


