
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/2/21/2021 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany  

za I. polrok 2021. 

________________________________________________________________ 
 

 

Predkladá :                    Návrh na uznesenie : 

 

Ing. Eva Augustínová,           Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo  

prednostka MsÚ Šurany          Správu o činnosti orgánov Mestského zastupi-  

                          teľstva Šurany za I. polrok 2021 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: 

 

Plánu práce MsZ Šurany 

na II. polrok 2021 
       Ing. Eva Augustínová, v.r. 

         prednostka MsÚ Šurany 

 
   ––––––––––––––––––––––––––––-  

               podpis predkladateľa 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 16. septembra 2021 



 

Dôvodová správa 

 

                 
  

Na základe Plánu práce  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2021 

predkladám Správu o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2021.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   prednostka Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany 

za I. polrok 2021. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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

v I. polroku 2021  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: 

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

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  81 

 

         Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, správy o výsledku 

hospodárenia za rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, návrhy na úpravu rozpočtov na rok 2021 

/MsKS, MsPK, MsPS, Domov Jesienka/, záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku 

hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020, správy o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2020, správu 

o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2020, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku 

školstva, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany, návrh o spôsobe zberu 

a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom na území mesta Šurany, informáciu o zámere 

pripraviť na predaj formou OVS pozemky nachádzajúce sa v lokalite ,,Za školou“ na Kostolnom Seku, návrh na 

schválenie Dodatku č. 3 k Dohode o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovorekreačnej a turistickej zóny 

v oblasti vodnej plochy tzv. Tona v k. ú. Šurany, informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, 

s. r. o. a Mestskej polikliniky Šurany za rok 2020, žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej 

úverovej banky, a. s. žiadosti o predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Šurany, žiadosti o predbežný 

súhlas s odpredajom majetku mesta Šurany, návrhy na zriadenie vecných bremien. 

 

         Ku všetkým  prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- úlohy komisie boli v plnom rozsahu splnené. 

 

 

2.   Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti. 

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

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  7 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  92 
         

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

rok 2021, správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2020, správu o investičnej výstavbe a údržbe 

majetku mesta Šurany za rok 2020, správu o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany, správu 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií mesta Šurany k 31.12.2020, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 

Šurany, záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií  
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mesta Šurany za rok 2020, návrh o spôsobe zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

na území mesta Šurany.    

 

        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:  3 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  95,24 

 

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

rok 2021, správy o výsledku hospodárenia za rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, návrh na úpravu rozpočtu 

Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021, záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku 

hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020, správy o hospodárení s majetkom mesta 

Šurany za rok 2020 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2020, návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní 

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva, správu o stave na úseku poskytovania sociálnych 

služieb občanom mesta Šurany, návrh Dodatku č. 6 Poradovníka na 2x8 b. j. Ľ. Podjavorinskej č. 10 Šurany, návrh 

textu kroniky mesta Šurany za rok 2019, Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2021 o určení 

spádových ulíc materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh na úpravu rozpočtu mesta 

Šurany na rok 2021. 

  

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

Poznatky, návrhy a pripomienky komisie: návrh na riešenie havarijného stavu strechy a výmenu okien a dverí 

na MŠ MDŽ 26, Šurany. 

         

 

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:  2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  83,5 

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

rok 2021, záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií 

mesta Šurany za rok 2020, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Šurany a rozpočtových organizácií k 31.12.2020, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021. 

 

         K prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 
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- komisia všetky plánované úlohy splnila. 

 

 

5.   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

       Predseda komisie:   Karol  N é m e t h 

       Počet členov komisie:  3 

       Počet uskutočnených schôdzok:  1 

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

 

        Komisia prerokovala: vyhodnotenie Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov za rok 2020. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

  

 

6.   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 požiadavky na zabezpečenie: opravy povrchu chodníka na ulici Šurianska od železničného 

priecestia po križovanie ulíc Kostolná a Na vŕšku, opravy kanalizačného poklopu na ulici Kostolná, osadenia 

zábradlia pred kultúrnym zariadením, pripojenia objektov kultúrneho zariadenia a CVČ na verejnú kanalizáciu, 

osadenia dopravnej značky zákaz státia na ulici Šurianska od železničného priecestia po ulicu sv. Anny, opravy 

poškodeného povrchu chodníka od ulice Rozmarínová po nový cintorín. 

  

        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. 

 

 

7.   Výbor v časti Nitriansky Hrádok. 

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

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok:  1 

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

 

        Výbor  prerokoval požiadavku na zabezpečenie zmluvy s majiteľom a prevádzkovateľom fekálneho vozidla, 

ktorý bude zabezpečovať služby za dohodnuté ceny, nakoľko časť mesta Nitriansky Hrádok nemá vybudovanú 

kanalizáciu, zorganizoval akcie na čistenie verejného priestranstva. 

 

        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. 
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8.   Komisia pre obchodnú verejnú súťaž na predaj majetku mesta v k. ú. Šurany  

      zapísaného na LV č. 1. 
 

 

       Komisia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 15/2020 – Z, bod XI. zo dňa 

29.10.2020. 

 

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

         Počet členov komisie:  7 

         Počet uskutočnených schôdzok: 4 

         Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  76,2 

 

         Komisia prerokovala: vypracovanie návrhu súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž na predaj 

majetku mesta Šurany, vyhodnotenie súťažných návrhov a výber najvýhodnejšieho súťažného návrhu. 

          

         K prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému 

zastupiteľstvu Šurany. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

9.   Komisia pre prípravu zmeny systému zberu komunálneho a separovaného odpadu  

      v meste Šurany. 
 

 

       Komisia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 18/2021 – Z, bod XXVII. zo 

dňa 08.04.2021. 

 

         Predseda komisie:   Mgr. Karol  K l i m e n t  

         Počet členov komisie:  11 

         Počet uskutočnených schôdzok: 5 

         Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  85 

 

         Komisia prerokovala: analýzu odpadového hospodárstva, lokality pre výstavbu stojísk, vyhodnotenie 

pilotného projektu BRKO, propagáciu biologicky rozložiteľného odpadu od 01.06.2021, návrh mestskej 

kompostárne, vyhlásenie a schválenie súťaže na zavedenie SMART systému pre zber komunálneho 

a separovaného odpadu v meste Šurany, informácie o systéme zberu odpadu v meste Senec, návrh na vybudovanie 

stojísk v meste Šurany, podmienky na vyhlásenie súťaže na SMART systém, online prezentáciu firmy Sensoneo 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      prednostka Mestského úradu Šurany 
 

 

 

 


