
MESTO ŠURANY - MESTSKY ÚRAD ŠURANY 
 

 

             V Šuranoch, dňa 19.7.2021 

MESTSKÉ  
ZASTUPITEĽSTVO 
ŠURANY 
----------------------------------------------------- 
 

Materiál č. : C/1/20/2021 
 

 
Vec: Návrh na schválenie spolufinancovania stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 
s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ mestom Šurany  

 

Predkladá:                              Návrh na uznesenie: 
 

Ing. Marek Oremus  Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo návrh na  
Primátor Mesta Šurany schválenie spolufinancovania stavby „Okružná križovatka 

Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ mestom Šurany  
                                                       a  
 

   A./ - s ch v a ľ u j e :  
 

Spracoval: a) spolufinancovanie stavby „Okružná križovatka   II/580   

s III/1526 (III/580001) v km 7,35“, 
Ing. František Hozlár                
ved. odd. ŽP, V, ÚP a SMM b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

 stavby vo výške rozdielu celkových  oprávnených nákladov    
 vo výške 191 497,78 Eur s DPH, použitím finančných  
prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky 
financovania investičnej akcie 

 
c)uzatvorenie „Zmluvy o vzájomnej spolupráci 
a spolufinancovaní“ medzi Mestom Šurany a Nitrianskym 
samosprávnym krajom v rámci realizácie stavby „Okružná 
križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ 

 
 
   
    

 - bez pripomienok 
 - s pripomienkami 
 

 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 
 

 B./  -  u k l a d á  
 

 Ing. Eve Augustínovej, prednostke MsÚ Šurany zabezpečiť  
uzatvorenie „Zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní“ 
medzi Mestom Šurany a Nitrianskym samosprávnym krajom  

 Termín: 29.8.2021 
Vykoná: Ing. František Hozlár, ved. odd. ŽP,V,ÚPaSMM, MsÚ 
Šurany 

 
 
 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Ing. Marek Oremus ,v.r. 
 Primátor Mesta Šurany  
  
 



 

 

Mesto Šurany  
 

 
 

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

 

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany 
 

 
Dôvodová správa  
 

V Šuranoch, dňa 19.7.2021 
 
 
 

Vec: Návrh na schválenie spolufinancovania stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 
s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ mestom Šurany  

 

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 127/2020 z 21. riadneho 

zasadnutia, konaného dňa 24.08.2020 schválilo zámer realizácie stavby „Okružná križovatka 

Šurany II/580 s III/1526 v km 7,35“. Následne v rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja bola 

schválená finančná čiastka na stavebné práce na samostatnom stavebnom objekte SO – 03 

Okružná križovatka II/580(SNP) a III/1526 (ul. Hasičská). 

Mesto Šurany zahájilo dňom 20.05.2021 proces verejného obstarávania investičnej akcie 

mesta „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“. Stavba rieši 

rekonštrukciu priesečnej križovatky na okružnú. Poloha navrhovanej križovatky je v intraviláne 

mesta Šurany a je vymedzená križovaním existujúcich ciest II/580 smer Šurany – Levice, cesty 

III/1526 ul. Hasičská, MK (SNP) a ul. M. R. Štefánika. Cieľom stavby je navrhnúť križovanie ciest, 

ktoré zabezpečí plynulú rýchlu a bezpečnú premávku na predmetných cestách a umožní rýchle 

dopravné prepojenie, čím sa odstráni bodová závada v tejto lokalite a zabezpečí sa rýchlejšia 

a bezpečná doprava v jednotlivých smeroch vetiev križovatky. Jestvujúca priesečná križovatka 

bude nahradená okružnou križovatkou. Súčasťou riešenej križovatky je aj prekládka jestvujúcich 

inžinierskych sietí.  

Na plánovanú stavbu „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 

7,35“ bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 

autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimírom Pauerom, spol. STANIO, s.r.o., Nitra.  

Investičný zámer bude realizovaný v katastrálnom území Šurany v intraviláne Mesta 

Šurany, okres Nové Zámky na pozemkoch parcely registra „C“ KN: 615, 616/5, 484/13, 484/1, 

497/1, 590 („E“KN č. 870/1, 870/3, 871, 868/6, 868/101, 868/7, 870/1, 870/4) vo vlastníctve Mesta 

Šurany a Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Technickým riešením uvedenej stavby dochádza k rozsiahlym prekládkam inžinierskych 

sietí, chodníkov a zelene. Vzhľadom k tomu, že prekládka inžinierskych sietí (SO 06 Mechanická 

ochrana telekomunikačných vedení a SO 09 Prekládka plynovodu) je najnákladnejšia investícia 

stavby, účastníci zmluvy sa dohodli na percentuálnom podiele spoluúčasti z celkovej ceny za 

konkrétny stavebný objekt v podieloch 40% - Mesto Šurany a 60% - Nitriansky samosprávny kraj 

na spoločných nákladoch bez účasti správcov konkrétnych inžinierskych sietí.  

 

Finančné prostriedky vo výške 219 000,- euro na SO – 03 Okružná križovatka II/580(SNP) 

a III/1526 (ul. Hasičská) určené pre realizáciu predmetnej stavby boli Zastupiteľstvom Nitrianskeho 



samosprávneho kraja schválené uznesením č. 196/2020 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko zo strany Mesta Šurany a Nitrianskeho 

samosprávneho kraja nedošlo k dohode so správcami jednotlivých sietí na finančnej spoluúčasti, je 

nevyhnutné navýšiť finančné prostriedky v postačujúcom percentuálnom podiele na jednotlivé 

stavebné objekty ohľadom inžinierskych sietí.  

Schválenie predmetného materiálu má dopad na rozpočet Mesta Šurany vo 

výdavkovej časti rozpočtu vo výške 191 497,78 eur. 

„Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“,  je tak v záujme Mesta 
Šurany, ako aj v záujme NSK, a  je to  verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme. 

Pre zrealizovanie tejto stavby bolo vydané Stavebné povolenie na  stavbu „Okružná križovatka 
Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“  číslo 2021/304-03-T, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13.5.2021, pre stavebníka Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra.  

Pre zrealizovanie tejto stavby bolo vydané aj  Stavebné povolenia č. OÚ-NZ-OCDPK-
2021/003203-007 zo dňa 02.03.2021, ktoré vydal Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 22, 940 02 Nové Zámky, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 17.03.2021, pre stavebníka Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra. 

V rámci realizácie Stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“  
budú vybudované nasledovné stavebné objekty (hodnota v eur s DPH): 

-  SO-01 – Príprava územia                    
1 906,30 eur  

- SO-03 – Okružná križovatka s odvodnením – cesta II/580 a III/1526  

189 479,45 eur 

- SO-04 – Vetva okružnej križovatky s odvodnením – MK ul. M.R. Štefánika    
30 141,26 eur 

- SO-05 – Chodníky a zeleň          
19 391,51 eur 

- SO-06 – Mechanická ochrana telekom. vedení       
90 208,96 eur 

- SO-07 – Prekládka verejného osvetlenia        
39 022,12 eur 

- SO-08 – Prekládka mestského rozhlasu          
1 595,76 eur 

- SO-09 – Prekládka plynovodu      
 134 495,65 eur 

- SO-XX- POD – POV a POD            
9 559,00 eur 

Celková hodnota stavby bola vysúťažená vo výške 515 800,-Eur s DPH. 

 

 

 
Realizovanie stavby nasledovne:  

a) Mesto Šurany sa podieľa na obstaraní predmetu konečnou sumou vo výške 191 497,78 
Eur s DPH;  

 

b) NSK sa podieľa na obstaraní predmetu konečnou sumou vo výške 324 302,22,- Eur s 
DPH.  

 



 
Financovanie stavebných objektov : 

a) Mesto Šurany  - 100 % financuje nasledovné stavebné objekty a v nasledovnej výške 
v Eur s DPH: 

SO – 01 Príprava územia         1 906,30 eur 

SO – 04 Vetva OK MK ul M.R. Štefánika               30 141,26 eur 

SO – 05 Chodník + zeleň      19 391,51 eur 

SO – 07 Prekládka verejného osvetlenia    39 022,12 eur 

SO – 08 Prekládka mestského rozhlasu       1 595,76 eur 

SO – XX POD – POV a POD       9 559,00 eur 

 

b) Nitriansky samosprávny kraj  - 100% financuje nasledovné stavebné objekty 
a v nasledovnej výške v Eur s DPH: 

SO – 03 Okružná križovatka II/580(SNP) a III/1526 (ul. Hasičská)  189 479,45 eur 

 

c) Mesto Šurany – 40% a  NSK – 60%, financujú nasledovné stavebné objekty 
a v nasledovnej výške v Eur s DPH: 

                  40% Mesto Šurany  60% NSK 

SO 06 – Mechanická ochrana telekom. Vedení     36 083,58 eur   54 125,38 eur 
(90 208, 96 eur) 

SO 09 Prekládka plynovodu            53 798,26 eur   80 697,39 eur 

  (134 495,65 eur) 

 
 
 
 

                                                                                                              Ing. František Hozlár, v.r. 
 ved. oddelenia životného prostredia, 
 výstavby, územného plánovania a smm 
  Mestského úradu v Šuranoch 
 
 


