
                                                                                              

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 30.09.2021 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/22/2021 

 

 Plnenie uznesenia z XXI.  riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 16.09.2021. 

 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z XXI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  16.09.2021  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 II. polrok 2021 

 

Prizvať:  
- 

 

 

 

             Ing. Eva Augustínová, v. r. 

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

                  podpis predkladateľa 
 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  28.10. 2021. 
 



Dôvodová správa k plneniu uznesenia z XXI. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 16.09.2021. 

 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 16.09.2021 bolo prijaté uznesenie č. 21/2021 -

Z, ktoré obsahovalo 20 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Úlohy boli stanovené  v bodoch č. XXII. až XIV., XVI. až XX. 

Všetky úlohy sú v štádiu plnenia. 

 

Ostatné body uznesenia boli schválené alebo vzaté na vedomie. 

 

 

 
 

 

 

V Šuranoch 30.09.2021 

 

 
                                                                     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

konaného dňa 16.09.2021. 
 

 

Plnenie uznesenia z XX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 16.09.2021 je nasledovné: 

 

Bod I. – Plnenie uznesenia z XIX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 24.06.2021 a z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 22.07.2021 – vzaté na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod II. – Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2021 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod III. – Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2021  – 

vzatá na vedomie v zmysle predlohy.  

 

Bod IV. -  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2021 o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šurany - schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod V. – Správa o hospodárení  Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2021 – 

schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. - Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2021 –  schválená   

v zmysle predlohy.  

 

Bod VII. -  Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021 – 

schválená v zmysle predlohy.  

 

Bod VIII. – Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2021  – schválená 

v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. – Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany 

za I. polrok 2021 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 

2021 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2021 – 

schválená: 
1. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. 

polrok 2021, 

2. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2021, 

3. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2021, 

4. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2021, 

5. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2021, 

6. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2021, 

7. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 

10, Šurany za I. polrok 2021 – v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – schválené: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 54/2021, 



2. Rozpočtové opatrenie č. 55/2021, 

3. Rozpočtové opatrenie č. 56/2021, 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany  - v zmysle predlohy. 

 

Bod XI. – Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2021  

– vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XII.  – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzavretie 

Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok  – schválená 

v bode A/ Zmluva o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok. 

Vecné bremená boli zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 8,- EUR/m2 

výmery vecných bremien. Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je vyčíslená 

geometrickým plánom v celkovej výmere 491 m2  a teda celková  jednorazová odplata za 

zriadenie vecných bremien je 3 928,- EUR. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy 

o zriadení vecných bremien – je v štádiu plnenia. 

 

Bod XIII. – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzavretie 

Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – schválená v bode A/ 

Zmluva o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany. Vecné bremená boli zriadené 

na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 3,- EUR/m2 výmery vecných bremien. 

Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je vyčíslená geometrickým plánom 

v celkovej výmere 287 m2  a teda celková  jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien 

je 861,- EUR. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o zriadení vecných bremien 

– je v štádiu plnenia. 

 

Bod XIV. – Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzavretie 

Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – schválená v bode A/ 

Zmluva o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany. Vecné bremená boli zriadené 

na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 8,- EUR/m2 výmery vecných bremien. 

Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je vyčíslená geometrickým plánom 

v celkovej výmere 68 m2  a teda celková  jednorazová odplata za zriadenie vecných bremien je 

544,- EUR. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť podpísanie Zmluvy o zriadení vecných bremien – 

je v štádiu plnenia. 

 

 

Bod XV. – Žiadosť Lidl SR, v.o.s., Ružinovská 1/E,Bratislava o predaj pozemku 

novovytvorená parcela registra „C“ číslo 3572/16, ost. pl. o výmere 202 m2 v k. ú. Šurany  - 

zamietnutá.  

 

Bod XVI. – Žiadosť Bc. Kamila Šajbena, bytom Komenského 59/48, Šurany o predaj časti z 

pozemku parcela registra „C“ číslo 429/5 o výmere 40 m2 , zast. pl. v k. ú. Nitriansky Hrádok 

– schválený v bode A/ zámer previesť majetok mesta podľa § 9a, ods. 8 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť 

parcely registra „C“ číslo 429/5 o výmere 40 m2 v k. ú. Nitriansky Hrádok kupujúcemu Bc. 

Kamilovi Šajbenovi za kúpnu cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku, ktorý dá 

vypracovať mesto na náklady žiadateľa a s podmienkou, že žiadateľ predloží overený 

geometrický plán na predmet prevodu. Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o pozemok 

priľahlý k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, ktorého časť predstavuje 

prístup k nehnuteľnosti a zároveň ide  aj o zarovnanie uličnej čiary. Úloha v bode B/ t.j. 

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku – je v štádiu plnenia. 



 

Bod XVII. – Žiadosť Slávky Klučkovej, bytom A. Slávku 2088/19, Šurany o predaj pozemku 

parcela registra „E“ číslo 253, ostatná plocha o výmere 860 m2  - schválený spôsob prevodu 

majetku mesta nachádzajúci sa v k. ú. Kostolný Sek podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

označený ako parcela registra „E“ číslo 253, ostatná plocha o výmere 860 m2 v k. ú. Kostolný 

Sek kupujúcej Slávke Klučkovej za cenu vo výške 20 167,- EUR, ktorá bola stanovená 

v zmysle znaleckého posudku č. 80/2021 zo dňa 12.08.2021. Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

ide o pozemky priľahlé k nehnuteľnosti – stavbe s. č. 2088 vo výlučnom vlastníctve žiadateľky 

a časť pozemku tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť 

vypracovanie znaleckého posudku – je v štádiu plnenia. 

 

Bod XVIII. 

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

právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva medzi Mestom Šurany a Slávkou Klučkovou. 

Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy – je v štádiu plnenia. 

 

Bod XIX. 

Žiadosť Jany Cehlárikovej, bytom Sv. Anny 3410/31, Šurany o predaj pozemku registra „C“ 

číslo 533/28 o výmere 128 m2 , zast. pl. v k. ú. Kostolný Sek– schválený v bode A/ spôsob 

prevodu majetku mesta podľa § 9a, ods. 8 písm.  e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. 

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcej Dane Cehlárikovej za kúpnu 

cenu 960,- EUR, ktorá bola stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 81/2021 zo dňa 

23.08.2021. Dôvod hodný osobitného zreteľa: ide o pozemok priľahlý k nehnuteľnostiam vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľky Na pozemok nie je samostatný prístup. Úloha v bode B/ t.j. 

zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

Bod XX. 

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

právny úkon prevodu majetku: Kúpna zmluva medzi Mestom Šurany a Danou Cehlárikovou. 

Úloha v bode B/ t.j. zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy – je v štádiu plnenia. 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 30.09.2021                                                  Ing. Eva Augustínová, v.r. 

                                                                                                 prednostka MsÚ Šurany           

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


