MESTO

ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo
ŠURANY
Materiál: č. C/11/23/2021
Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta
Šurany na roky 2022 – 2024.
Predkladá:
Ing. Marek Oremus
primátor mesta Šurany

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Návrh
finančného a programového rozpočtu mesta Šurany
a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky
2022 – 2024, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
Šurany,
stanoviská
komisií
Mestského
zastupiteľstva Šurany a
I. s c h v a ľ u j e

Spracovala:
Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

1. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta
Šurany na rok 2022,
2. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany
na rok 2022,
3. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
na rok 2022,
4. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35,
Šurany na rok 2022,
5. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na
rok 2022,
6. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24,
Šurany na rok 2022,
7. Návrh Základnej umeleckej školy Tibora
Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2022,
8. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu mesta
Šurany v roku 2022 na kapitálové výdavky
nasledovne:
a) na spolufinancovanie stavby „Okružná križovatka
Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ vo
výške 63 840,00 EUR,
b) na I. etapu rekonštrukcie a výmeny okien, dverí
a stavebných otvorov na budove Materskej školy na
ul. MDŽ z dôvodu ich havarijného stavu vo výške
50 000,00 EUR

- bez pripomienok
- s pripomienkami

II. b e r i e n a v e d o m i e
1. Viacročný finančný a programový rozpočet mesta
Šurany na roky 2023 – 2024,
2. Viacročný rozpočet Materskej školy, Mostná 1,
Šurany na roky 2023 – 2024,
3. Viacročný rozpočet Materskej školy, MDŽ 26,
Šurany na roky 2023 – 2024,
4. Viacročný rozpočet Základnej školy, Bernolákova
35, Šurany na roky 2023 – 2024,
5. Viacročný rozpočet Základnej školy, SNP 5, Šurany
na roky 2023 – 2024,
6. Viacročný rozpočet Centra voľného času, Na vŕšku
24, Šurany na roky 2023 – 2024,
7. Viacročný rozpočet Základnej umeleckej školy
Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na
roky 2023 – 2024

Na základe:
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.

bez pripomienok
s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

Predložené mestskému zastupiteľstvu 09. decembra 2021.

MESTO ŠURANY
Námestie hrdinov 1
Šurany

NÁVRH
FINANČNÉHO
A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA ŠURANY
A ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ MESTA ŠURANY
NA ROKY 2022 – 2024

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec
zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods.
4 až 7 platia rovnako.
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli
elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov
totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa
doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným
obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov
o doručovaní tým nie sú dotknuté.
Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v
rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na
webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to
z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so
zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej
tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia
pre neurčitý okruh osôb.
Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií
mesta Šurany na roky 2022 – 2024 je zverejnený na pripomienkovanie na úradných
tabuliach mesta Šurany, na webovom sídle mesta Šurany www.surany.sk v časti Úradná
tabuľa a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú
zdôvodnené.
Pripomienky k návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Šurany
a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024 možno uplatniť v písomnej
forme, elektronicky e-mail: r.mesarosova@surany.sk alebo ústne do zápisnice na
Mestskom úrade Šurany, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany.
Dátum zverejnenia návrhu finančného a programového rozpočtu na roky 2022
– 2024 na úradnej tabuli, na webovom sídle a na CUET
22.11.2021
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu finančného
a programového rozpočtu na roky 2022 – 2024
22.11.2021
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu finančného a programového
rozpočtu na roky 2022 – 2024
01.12.2021
Návrh finančného a programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 zvesiť dňa

08.12.2021

Dôvodová správa k návrhu finančného a programového rozpočtu
mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky
2022 – 2024.
Predkladaný návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024 (ďalej len „rozpočet“) je zostavený v súlade s
nasledovnými právnymi predpismi:











zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia),
Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre
rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
583/2004 Z.z.“) viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z.z.“)
a so zákonom č. 583/2004 Z. z. je rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a
výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva
financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z.,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná
klasifikácia), pričom základnou súčasťou viacročného rozpočtu je rozpočet na rok aktuálny –
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2022, rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2023, rozpočet na ďalší
rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku –
2024, schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok – 2021, údaje o očakávanej skutočnosti
bežného rozpočtového roka – 2021 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva
rozpočtové roky – 2019, 2020.
Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2022, pričom rozpočet na roky 2023
a 2024 je len informatívny, nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Šurany
a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období
ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa z doteraz
známych skutočností a nadväzuje sa na predpokladané príjmy a výdavky.
Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné
operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V predloženom návrhu na rok 2022
bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného
rozpočtu.
Rozpočet na rok 2022 obsahuje okrem iného aj finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým
organizáciám mesta Šurany, pričom rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými
prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Zostavuje svoj rozpočet príjmov
a výdavkov, pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o
štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Príspevková organizácia je na
rozpočet mesta zapojená príspevkom a spravidla menej ako 50% výrobných nákladov je
pokrytých tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
Zákon č. 583/2004 Z. z. ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu
a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za
podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má
mesto k dispozícii - programové rozpočtovanie. Programové rozpočtovanie je systém
plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo
dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať
kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný a zodpovedný prístup
pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.
Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o:





vytvorenie programovej štruktúry (tvorba programov, podprogramov, prvkov,
projektov),
formulovanie zámerov a cieľov,
vytvorenie merateľných ukazovateľov,
rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov
a projektov.

Základná terminológia programového rozpočtovania:
Program
je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných
na splnenie definovaných cieľov a zámerov,
program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti,
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ktorú vykonáva subjekt samosprávy,
program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie,
obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené,
b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy,
projekty a prvky časovo ohraničené, ak niektorá z týchto úrovní je časovo
ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené,
program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len
„časti programu “),
každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele,
každý program má priradený stručný, výstižný názov.
Podprogram
je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity,
podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť
programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu,
každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.
Prvok
 je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu,
 každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.
Zámer
úlohou zámeru je popísať stav, ktorý chce mesto dosiahnuť v jednotlivých
kompetenčných oblastiach, vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého
plnenia príslušných cieľov.
Cieľ
je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje
plnenie zámeru.
Merateľný ukazovateľ
je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa,
prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

resp.

nástroj,

Monitorovanie
 je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií
o vecnom a finančnom plnení programov,
 účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených
v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných
výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou.
Hodnotenie programového rozpočtu
hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií
relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu
či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch,
dôsledkoch a celkových účinkoch programu.
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Pre roky 2022 – 2024 sú rozpočtované programy:
1 – Verejná správa
1a) – Verejná správa – úroky
2 – Služby občanom
3 – Bezpečnosť, právo a poriadok
4 – Výstavba
5 – Cestná doprava
6 – Odpadové hospodárstvo
7 – Ochrana životného prostredia
8 – Rozvoj obcí
9 – Zásobovanie vodou
10 – Verejné osvetlenie
11 – Šport
12 – Kultúrne služby
13 – Spoločenské služby
14 – Vzdelávanie
15 – Sociálne zabezpečenie
16 – Rozvoj obcí – kapitálové výdavky
Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
zriadených mestom podľa osobitného predpisu (školy a školské zariadenia).
Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta
Šurany na roky 2022 – 2024 bude predložený na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany
dňa 09.12.2021 pod č. C/11/23/2021.
Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f)
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Renáta Mesárošová, v.r.
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

V Šuranoch dňa 19.11.2021
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Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

PREDPOKLAD PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU MESTA ŠURANY
NA ROK 2022
1. BEŽNÉ PRÍJMY
100 - Daňové príjmy v EUR
predpoklad na rok 2022: 4 758 102,00 EUR

Daňové príjmy
Daň z príjmov
fyzickej osoby
Daň z
nehnuteľností
Dane za
špecifické
služby

Spolu

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2019

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2020

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Očakávaná
skutočnosť na
rok 2021

Návrh
rozpočtu na
rok 2022

3 776 015,21

3 631 017,54

3 516 548,00

3 612 047,00

3 612 047,00

577 993,91

535 651,09

583 200,00

654 200,00

654 200,00

398 982,98

432 117,74

436 855,00

461 855,00

491 855,00

4 752 992,10

4 598 786,37

4 536 603,00

4 728 102,00

4 758 102,00

111 - Daň z príjmov fyzickej osoby
predpoklad na rok 2022: 3 612 047,00 EUR
Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane
v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
Výnos dane sa rozdeľuje obciam v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:
a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky
obce,
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia
obce do veľkostnej kategórie,
c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom
údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom
na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu na rok 2022 výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve na rok 2022 nebol ešte zo strany Ministerstva financií SR zverejnený. Výška
príjmov z podielových daní na rok 2022 bude Ministerstvom financií SR zverejnená až v
mesiaci december 2021.
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Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2022 sa preto vychádzalo zo sumy platnej na rok 2021,
ktorú Ministerstvo financií SR zverejnilo na základe februárovej prognózy na rok 2021, ktorou
boli východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dani z príjmov fyzickej osoby na
rok 2021 pre mesto Šurany upravené na sumu 3 612 047,00 EUR.

121 - Daň z nehnuteľností
predpoklad na rok 2022: 654 200,00 EUR
Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, čo znamená, že mesto si ju na svojom území
môže, ale aj nemusí zaviesť. Mesto Šurany zaviedlo na svojom území daň z pozemkov, daň zo
stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výnos z dane z nehnuteľností
je príjmom rozpočtu mesta.
Daň z nehnuteľností na území mesta Šurany zahŕňa daň:
121 001 – Z pozemkov; predpoklad na rok 2022: 263 000,00 EUR
122 002 – Zo stavieb; predpoklad na rok 2022: 374 600,00 EUR
122 003 – Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome; predpoklad na rok 2022:
16 600,00 EUR
Navrhované sumy vychádzajú z očakávanej skutočnosti v roku 2021 a z návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa navrhuje sadzby dane na rok 2022
nezvyšovať. Schvaľovanie sadzieb miestnych daní platných na rok 2022 bude predmetom
rokovania Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 09.12.2021.

133 - Dane za špecifické služby
predpoklad na rok 2022: 491 855,00 EUR
Medzi ďalšie fakultatívne dane, ktoré mesto Šurany zaviedlo na svojom území patrí daň za psa,
daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie
verejného priestranstva. Výnos z miestnych daní je príjmom rozpočtu mesta.
133 001 – Za psa; predpoklad na rok 2022: 5 500,00 EUR
133 003 – Za nevýherné hracie prístroje; predpoklad na rok 2022: 135,00 EUR
133 004 – Za predajné automaty; predpoklad na rok 2022: 400,00 EUR
133 006 – Za ubytovanie; predpoklad na rok 2022: 820,00 EUR
133 012 – Za užívanie verejného priestranstva; predpoklad na rok 2022: 70 000,00 EUR
Navrhované sumy vychádzajú z očakávanej skutočnosti v roku 2021 a z návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa navrhuje sadzby dane na rok 2022
nezvyšovať. Schvaľovanie sadzieb miestnych daní platných na rok 2022 bude predmetom
rokovania Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 09.12.2021.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má obligatórny charakter,
čo znamená, že mesto je povinné ho zaviesť na svojom území na základe podmienok
ustanovených zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výnos miestneho
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poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
133 013 – Za komunálne odpady a DSO; predpoklad na rok 2022: 415 000,00 EUR
Navrhovaná suma sa oproti roku 2021 zvyšuje, nakoľko z návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vyplýva potreba zvýšenia miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. Schvaľovanie sadzieb miestneho poplatku
platných na rok 2022 bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Šurany dňa
09.12.2021.

200 - Nedaňové príjmy v EUR
predpoklad na rok 2022: 173 200,00 EUR

Nedaňové
príjmy
Príjmy z
vlastníctva
Administratívne
poplatky
Úroky
Iné nedaňové
príjmy

Spolu

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2019

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2020

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Očakávaná
skutočnosť na
rok 2021

Návrh
rozpočtu na
rok 2022

37 430,90

38 778,04

67 000,00

67 000,00

67 000,00

104 467,18

71 153,05

48 600,00

56 100,00

56 100,00

308,00

40,15

100,00

100,00

100,00

87 599,81

132 267,85

54 356,00

110 862,00

50 000,00

229 805,89

242 239,09

170 056,00

234 062,00

173 200,00

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
predpoklad na rok 2022: 67 000,00 EUR
Veľmi dôležitú skupinu vlastných príjmov tvoria výnosy z vlastníctva majetku; ide o nedaňové
príjmy, ktoré mesto získava, pretože je vlastníkom majetku a s týmto majetkom samostatne
hospodári a nakladá. Mesto Šurany predpokladá príjem uvedený v podpoložke 212 002 –
Z prenajatých pozemkov vo výške 5 000,00 EUR na základe uzatvorených platných nájomných
zmlúv. V podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov sa predpokladá
príjem vo výške 62 000,00 EUR. Jedná sa o príjmy z úhrad nájomného za užívanie nájomných
bytov postavených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G
a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10, 12. Ďalej sa v tejto podpoložke nachádzajú predpokladané príjmy
z prenájmu nebytových priestorov na základe uzavretých zmlúv.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
predpoklad na rok 2022: 56 100,00 EUR
221 – Administratívne poplatky – predpoklad 38 000,00 EUR
Položka obsahuje príjmy zo správnych poplatkov vyberaných mestom Šurany v zmysle
platných právnych predpisov (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
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neskorších predpisov) za vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zaplateniu správneho poplatku
ako napríklad vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z
úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa
stavby, o odstránenie stavby a pod. Predpokladá sa suma vo výške 38 000,00 EUR vzhľadom
ku skutočnému plneniu v roku 2021.
222 – Pokuty, penále a iné sankcie – predpoklad 7 000,00 EUR
Položka obsahuje príjmy za porušenie predpisov, predovšetkým sú to pokuty uložené
v blokovom konaní Mestskou políciou Šurany, pokuty za priestupky vyrubené Ministerstvom
vnútra SR alebo pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona. Navrhuje sa suma vo výške
7 000,00 EUR, nakoľko monitorovaním predchádzajúceho obdobia sa zistilo, že plnenie
rozpočtovej podpoložky sa bude pohybovať približne na uvedenej úrovni.
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – predpoklad
10 000,00 EUR
Patria sem predovšetkým príjmy za poskytovanie služieb v oblasti vývozu komunálneho
odpadu spoločnostiam a organizáciám, s ktorými je uzatvorená zmluva o vývoze komunálneho
odpadu, príjmy za rozhlasové relácie, odmena skladníka CO, príjmy za vydanie tabuliek na
orientačné a súpisné čísla.
229 - Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby – predpoklad 1 100,00 EUR
Položka obsahuje príjmy za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia
podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké
zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje
znečisťovania ovzdušia, za podmienok ustanovených v zákone. Návrh podpoložky je nastavený
ako predpoklad na rok 2022.

240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov
predpoklad na rok 2022: 100,00 EUR
Položka predstavuje príjem z úrokov z finančných prostriedkoch na bežných účtoch.

290 - Iné nedaňové príjmy
predpoklad na rok 2022: 50 000,00 EUR
Rozpočtujú sa príjmy z hazardných hier a iných podobných hier odvádzaných
prevádzkovateľmi výherných hracích automatov mestu vo výške 20 000,00 EUR.
V podpoložke 292 027 – Iné sa rozpočtujú príjmy z podielu na zisku z Mestskej lekárne Šurany,
s.r.o., v ktorej mesto Šurany má podiel vo výške 51 %. Ostatné rozpočtové podpoložky budú
rozpočtované v samostatných úpravách rozpočtu v roku 2022 po zohľadnení skutočnosti.
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300 - Granty a transfery v EUR
predpoklad na rok 2022: 2 027 985,00 EUR

Granty a
transfery
Granty

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2019

Skutočné
plnenie
rozpočtu za
rok 2020

Schválený
rozpočet na
rok 2021

Očakávaná
skutočnosť na
rok 2021

Návrh
rozpočtu na
rok 2022

33 520,94

53 521,58

53 000,00

53 000,00

53 000,00

Transfery

1 761 519,47

2 035 844,09

1 992 760,00

2 032 306,00

1 974 985,00

Spolu

1 795 040,41

2 089 365,67

2 045 760,00

2 085 306,00

2 027 985,00

310 – Tuzemské bežné granty a transfery
311 - Granty - od obcí Spoločný obecný úrad
predpoklad na rok 2022: 53 000,00 EUR
Patria sem príjmy od obcí združených v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šuranoch
zriadeného Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 03.02.2003 v znení Dodatku
č. 1 k tejto zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí Bánov, Branovo a Veľké
Lovce k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, ktoré vyplývajú z dohody zmluvných strán a sú
zabezpečované finančnou participáciou zúčastnených obcí na princípe počtu obyvateľov.
Prostriedky budú použité na chod a činnosť Spoločného obecného úradu so sídlom v Šuranoch.
312 - Transfery v rámci verejnej správy
predpoklad na rok 2022: 1 974 985,00 EUR
Pod pojmom transfer sa chápe poskytnutie peňažných prostriedkov v rámci verejnej správy aj
mimo nej. Patria sem všetky prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, transfery na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy.
V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy mesto očakáva nasledovné príjmy:





rodinné prídavky poukázané z ÚPSVaR vo výške 2 900,00 EUR,
dotácia na vojnové hroby vo výške 126,00 EUR,
dotácia z MPSVaR SR pre Domov Jesienka Šurany osobitne pre Zariadenie pre
seniorov, Špecializované zariadenie a Útulok. Na základe vyjadrenia Domova Jesienka
Šurany bude výška poskytnutej dotácie v roku 2022 upravená na sumu 460 416,00 EUR,
dotácia na hmotnú núdzu a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle
výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola upravená na sumu
35 000,00 EUR na základe novelizácie zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

V podpoložke 312 011 – Od ostatných subjektov verejnej správy sa nachádza suma vo výške
36 991,00 EUR. Základná škola, Bernolákova 35, Šurany je súčasťou národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Uvedený projekt významne podporuje
pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom
edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so
zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov a pokračuje aj v roku 2022.
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V oblasti transferov verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy sa v návrhu rozpočtu ponechávajú príjmy na úrovni roku 2021 a budú
predmetom úpravy až v roku 2022 po zverejnení novej výšky týchto príjmov. Jedná sa
o nasledovné príjmy:





financovanie základných škôl – prenesených kompetencií normatívnych,
prenesené kompetencie nenormatívne,
dotácia na matriku, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie,
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šuranoch.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sa členia na vlastné a cudzie príjmy. Vlastné kapitálové príjmy sú príjmy
z prevodu vlastníctva majetku mesta. Mesto získava kapitálové príjmy aj od iných subjektov.
Medzi takto definované kapitálové príjmy patria kapitálové granty a transfery; t.j. dotácie zo
štátneho rozpočtu, alebo štátnych fondov.
Výška kapitálových príjmov v návrhu rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtuje vo výške 200 000,00
EUR. Mesto plánuje v nasledujúcom roku vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj
stavebných pozemkov „Lokalita IBV Za školou“. Časť príjmu získaného predajom stavebných
pozemkov bude použitá na pokrytie nákladov spojených s vybudovaním inžinierskych sietí
v tejto lokalite.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmové finančné operácie predstavujú prijatie tuzemských úverov a návratných finančných
výpomocí. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté
pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj
a obstaranie majetkových účastí.
V podpoložke 454 001 – Z rezervného fondu sa navrhuje, aby prostriedky z rezervného fondu
vo výške 113 840,00 EUR boli použité na krytie kapitálových výdavkov nasledovne:




suma vo výške 50 000,00 EUR na I. etapu rekonštrukcie a výmeny okien, dverí
a stavebných otvorov na budove Materskej školy na ul. MDŽ z dôvodu ich havarijného
stavu,
suma vo výške 63 840,00 EUR na spolufinancovanie stavby „Okružná križovatka
Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35.“ Podľa zmluvy o vzájomnej spolupráci
a spolufinancovaní uzavretou medzi zmluvnými stranami Mestom Šurany
a Nitrianskym samosprávnym krajom sa bude mesto Šurany podieľať na financovaní
uvedenej stavby sumou vo výške 191 497,78 EUR. Na základe zmluvy o dielo
uzatvorenou medzi zmluvnými stranami objednávateľ Mesto Šurany a zhotoviteľ
EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o. ako členovia združenia „Združenie Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ boli v článku 7
dohodnuté nasledovné platobné podmienky: Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú
cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry v 36-tich rovnomerných splátkach
podľa splátkového kalendára. Mesačná suma splátky predstavuje 5 320,00 EUR, ročná
splátka v roku 2022 bude 63 840,00 EUR. Uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany
č. 20/2021-Z, bod I. zo dňa 24.07.2021 bolo okrem iného schválené aj zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie stavby vo výške rozdielu celkových
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oprávnených nákladov vo výške 191 497,78 EUR s DPH, použitím finančných
prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky financovania investičnej
akcie.

4. SUMARIZÁCIA
Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou, ktoré boli do návrhu rozpočtu mesta zapracované na základe jednotlivých
návrhov rozpočtov na rok 2022 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šurany. Podrobný rozpis príjmov rozpočtových organizácií sa nachádza v tabuľkovej prílohe
príjmov rozpočtu na roky 2022 – 2024.

NÁVRH VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU MESTA ŠURANY
NA ROK 2022
1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Bežné výdavky sú rozpočtované podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie a sú alokované do 16 programov.

PROGRAM 1 – Verejná správa
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
návrh na rok 2022 460 400,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na funkčný plat zložený z tarifného platu,
zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na
základe oznámení o výške a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odmeny zamestnancov mesta
Šurany. Ďalej sem patrí plat primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta prepočítaný podľa
výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
návrh na rok 2022 205 554,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na poistné do zdravotných poisťovní,
do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní primátora mesta,
hlavnej kontrolórky mesta, zamestnancov mesta Šurany, poslancov MsZ Šurany, členov
komisií MsZ Šurany, členov výborov mestských častí, zapisovateľov, členov ZPOZ
a zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 288 237,00 EUR
Pri rozpočtovaní jednotlivých bežných výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2021,
očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a predpokladu na rok 2022.
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Položka 631 – Cestovné náhrady: rozpočtujú sa vo výške 100,00 EUR.
Patria sem výdavky na úhradu náhrad ako je stravné, vreckové, náhrada cestovných výdavkov,
či výdavkov za ubytovanie pri tuzemských pracovných cestách zamestnancov.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie: rozpočtujú sa vo výške 78 355,00 EUR.
Patria sem výdavky za úhradu spotreby energií ako je elektrická energia, voda, plyn v budove
mestského úradu a vo vedľajších budovách pri mestskom úrade, výdavky za poštové služby
a telekomunikačné služby.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 31 932,00 EUR.
V oblasti materiálu sa rozpočtujú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej
techniky, kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry a rôzneho všeobecného materiálu, ktorý
je nevyhnutný pre prácu zamestnancov.
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 10 750,00 EUR.
V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou služobných vozidiel, ako je
nákup pohonných hmôt, servis, opravy, údržba a poistenie.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 22 000,00 EUR.
Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené so servisnými prácami na
výpočtovej technike, kopírovacích zariadeniach, skeneroch. Patria sem výdavky na udržiavanie
budovy mestského úradu a celého objektu.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 145 100,00 EUR.
Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na reklamu a propagáciu mesta a jeho aktivít,
na audítorské služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní audítorských
služieb, právne služby poskytované na základe Dodatku č. 3 zo dňa 31.03.2020 k zmluve
o poskytovaní právnej pomoci uzavretej v zmysle zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení
neskorších predpisov, stravné lístky pre zamestnancov mesta Šurany, poistné budov vo
vlastníctve mesta, odmeny pre poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov výborov
v mestských častiach, zapisovateľov, členov ZPOZ v zmysle Zásad odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva
Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského
zastupiteľstva Šurany, výborov mestských častí a členov Zboru pre občianske záležitosti mesta
Šurany, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 3/2019-Z bod VIII.
dňa 11.04.2019 s účinnosťou od 01.05.2019 a odmeny pre zamestnancov zamestnaných na
dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce. Patria sem aj poplatky
exekútorom na základe upovedomení o zastavení starej exekúcie vydaných na základe § 2 ods.
1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 9 000,00 EUR
Rozpočtujú sa predovšetkým poplatky a členské príspevky, ktoré uhrádza mesto za členstvo
v iných organizáciách a združeniach.

PROGRAM 1a – Verejná správa-úroky
Kategória 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s
a návratnými finančnými výpomocami
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návrh na rok 2022 22 500,00 EUR
Uvedený program predstavuje splácanie úrokov v tuzemsku, súvisiacich s prijatými úvermi.
Jednotlivé položky sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2022.

PROGRAM 2 – Služby občanom
Podprogram 2.1 – Matrika
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
návrh na rok 2022 19 000,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na funkčný plat zložený z tarifného platu,
zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na
základe oznámení o výške a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odmeny pracovníčky matriky
MsÚ.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
návrh na rok 2022 6 400,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na poistné do zdravotných poisťovní,
do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní pracovníčky
matriky MsÚ.
Kategória – Tovary a služby
návrh na rok 2022 3 160,00 EUR
Pri rozpočtovaní jednotlivých bežných výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2021,
očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a predpokladu na rok 2022.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 1 700,00 EUR.
V oblasti materiálu sa rozpočtujú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej
techniky, kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry a rôzneho všeobecného materiálu, ktorý
je nevyhnutný pre prácu pracovníčky matriky MsÚ Šurany.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 500,00 EUR.
Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené so servisnými prácami na
výpočtovej technike.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 960,00 EUR.
Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na stravné lístky a prídel do sociálneho fondu
pre pracovníčku matriky MsÚ Šurany.
Podprogram 2.2 – Spoločný obecný úrad
Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy
a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR každoročne poukazuje dotáciu na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šuranoch
(ďalej len „SOÚ“). Dotácia je použitá predovšetkým na úhradu miezd a poistného pracovníkov
SOÚ.
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Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
návrh na rok 2022 94 000,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na funkčný plat zložený z tarifného platu,
zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na
základe oznámení o výške a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odmeny pracovníkov SOÚ.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
návrh na rok 2022 33 447,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na poistné do zdravotných poisťovní,
do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní pracovníkov
SOÚ.
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 22 873,00 EUR
Pri rozpočtovaní jednotlivých bežných výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2021,
očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a predpokladu na rok 2022.
Položka 631 – Cestovné náhrady: rozpočtujú sa vo výške 100,00 EUR.
Patria sem výdavky na úhradu náhrad ako je stravné, vreckové, náhrada cestovných výdavkov,
či výdavkov za ubytovanie pri tuzemských pracovných cestách pracovníkov SOÚ.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie: rozpočtujú sa vo výške 3 175,00 EUR.
Patria sem výdavky na úhradu energií ako je elektrická energia, voda, plyn, za spotrebu
v budove MsÚ, pričom pre SOÚ sa spotreba energií určuje percentuálnym podielom
z celkových spotrebovaných energií. Rovnako sa určujú aj výdavky za telekomunikačné služby.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 5 600,00 EUR.
V oblasti materiálu sa nachádzajú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej
techniky, kníh, časopisov, novín, odbornej literatúry a rôzneho všeobecného materiálu, ktorý
je nevyhnutný pre prácu pracovníkov SOÚ, pričom výdavky na jednotlivé podpoložky v oblasti
materiálu sa určujú percentuálnym podielom z celkových výdavkov na materiál.
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 1 120,00 EUR.
V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou služobných vozidiel, ako je
nákup pohonných hmôt, servis, opravy, údržba a poistenie pričom výdavky na jednotlivé
podpoložky v oblasti dopravného sa určujú percentuálnym podielom z celkových výdavkov na
dopravné.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 4 500,00 EUR.
Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené so servisnými prácami na
výpočtovej technike, kopírovacích zariadeniach, skeneroch. Patria sem výdavky na udržiavanie
budovy mestského úradu a celého objektu. Rozpočtujú sa percentuálnym podielom z celkových
výdavkov.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 8 378,00 EUR.
Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, semináre, reklamu a propagáciu
mesta, všeobecné a špeciálne služby, stravné lístky pre pracovníkov SOÚ, poistné budov vo
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vlastníctve mesta, ktoré sú rozpočtované na základe percentuálneho podielu SOÚ na celkových
výdavkoch mesta v oblasti služieb.

PROGRAM 3 – Bezpečnosť, právo a poriadok
Podprogram 3.1 – Mestská polícia
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
návrh na rok 2022 175 500,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na funkčný plat zložený z tarifného platu,
zvýšenia tarifného platu a príplatky zložené z osobných príplatkov, ostatných príplatkov na
základe oznámení o výške a zložení funkčného platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odmeny členov Mestskej polície
Šurany.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
návrh na rok 2022 65 300,00 EUR
K týmto výdavkom patria predovšetkým výdavky na poistné do zdravotných poisťovní,
do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní členov Mestskej
polície Šurany.
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 43 500,00 EUR
Pri rozpočtovaní jednotlivých bežných výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2021,
očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a predpokladu na rok 2022.
Položka 631 – Cestovné náhrady: rozpočtujú sa vo výške 500,00 EUR.
Patria sem výdavky na úhradu náhrad ako je stravné, vreckové, náhrada cestovných výdavkov,
či výdavkov za ubytovanie pri tuzemských pracovných cestách členov Mestskej polície Šurany.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie: rozpočtujú sa vo výške 6 600,00 EUR.
Patria sem výdavky na úhradu energií spotrebovaných v budove Mestskej polície Šurany
a úhrady za telekomunikačné služby.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 14 000,00 EUR.
V oblasti materiálu sa nachádzajú výdavky na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej
techniky, všeobecného materiálu ako sú napr. kancelárske potreby, špeciálneho materiálu ako
je napr. strelivo, pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre
prácu členov Mestskej polície Šurany a sú rozpočtované aj v súvislosti s otvorením nového
sídla Mestskej polície Šurany.
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 6 000,00 EUR.
V oblasti dopravného sú zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou služobných vozidiel, ako je
nákup pohonných hmôt, opravy, údržba, servis a poistenie.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 6 100,00 EUR.
Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené so servisnými prácami na
výpočtovej technike. Údržba telekomunikačnej techniky je rozpočtovaná vo výške 5 000,00
EUR a predstavuje výdavok na udržiavanie a servis kamerového systému počas roka.
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Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 10 300,00 EUR.
Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, semináre, porady, konferencie,
špeciálne služby, stravné lístky a prídel do sociálneho fondu pre členov Mestskej polície
Šurany.
Podprogram 3.2 – Civilná obrana
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 5 000,00 EUR
V podprograme 3.2 Civilná obrana sa rozpočtujú výdavky spojené s nákupom všeobecného
materiálu v zmysle metodického usmernenie č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania
ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením
COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov na zabezpečenie
jednotného postupu.
K týmto výdavkom patria výdavky na zakúpenie dezinfekčných, antibakteriálnych,
hygienických a čistiacich prostriedkov, ochranných rukavíc, ochranných rúšok, dávkovačov
na mydlo, ochranných štítov, tekutín na dezinfekciu povrchov, ohrievačov vody,
bezkontaktných teplomerov, antigénových testov a pod.
Podprogram 3.3 – Ochrana pred požiarmi
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 9 258,00 EUR
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 2 600,00 EUR.
V oblasti materiálu sú rozpočtované výdavky na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení,
hasičskej techniky a náradia, všeobecného a špeciálneho materiálu, hasičských odevov,
obuvi, pracovných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre prácu členov všetkých dobrovoľných
hasičských zborov na území mesta Šurany.
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 1 200,00 EUR.
V oblasti dopravného sú predpokladané výdavky súvisiace s prevádzkou hasičských vozidiel,
ako je nákup pohonných hmôt, opravy, údržba, servis a poistenie.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 5 458,00 EUR.
Do oblasti služieb patria výdavky predovšetkým na školenia, semináre, porady, konferencie,
všeobecné a špeciálne služby, ktoré súvisia s činnosťou všetkých dobrovoľných hasičských
zborov na území mesta Šurany.
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 300,00 EUR
Rozpočtujú sa členské príspevky členov všetkých dobrovoľných hasičských zborov na území
mesta Šurany, pričom sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti v roku 2021.

PROGRAM 4 – Výstavba
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 7 000,00 EUR
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 7 000,00 EUR.
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Patria sem výdavky na špeciálne služby, ktoré zahŕňajú vypracovanie rôznych geometrických
plánov a projektov potrebných k výzvam vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania
finančných zdrojov a za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta.

PROGRAM 5 – Cestná doprava
Podprogram 5.1 – MHD a prímestská doprava
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 76 000,00 EUR
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa 76 000,00 EUR
Do oblasti dopravného patria výdavky na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy:
linka č. 1: Šurany – Nitriansky Hrádok – Kostolný Sek – Šurany
linka č. 2: Šurany – Kopec – Nový Svet – Šurany
Uvedená suma sa rozpočtuje na základe Dodatku č. 7 k zmluve o službách vo verejnom záujme
vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave so spoločnosťou ARRIVA Nové
Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky.
Podprogram 5.2 – Správa a údržba pozemných komunikácií
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 32 000,00 EUR
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 2 000,00 EUR
V oblasti materiálu sú rozpočtované výdavky na zakúpenie všeobecného materiálu potrebného
pri oprave a údržbe pozemných komunikácií.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 30 000,00 EUR
Rutinná a štandardná údržba predstavuje výdavky spojené s pravidelnou údržbou,
rekonštrukciou a opravou miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a schodísk, s
opravami výtlkov, obrubníkov, či výstavbou a údržbou parkovísk. Pre dosiahnutie bezpečnosti
je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody
pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na
pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva
prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Šurany Mestského podniku služieb Šurany.

PROGRAM 6 – Odpadové hospodárstvo
Podprogram 6.1 – Mestský podnik služieb Šurany
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 735 750,00 EUR
Rozpočtuje sa príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Šurany Mestský podnik služieb
Šurany, Za múrom 1, Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky č. 15310/2021 zo
dňa 18.11.2021. Príspevok bude poukazovaný v mesačných intervaloch a bude použitý na
zabezpečenie prevádzky podniku.
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Podprogram 6.2 – Separovaný zber
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 15 000,00 EUR
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 15 000,00 EUR
V podpoložke 633 006 – Všeobecný materiál sú rozpočtované výdavky spojené s odpadovým
hospodárstvom.
Podprogram 6.3 – Odvoz a zneškodnenie odpadu
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 194 044,00 EUR
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 4 044,00 EUR
V podpoložke 633 013 – Softvér a licencie sú rozpočtované výdavky, ktoré budú vynaložené
na licenčné poplatky na používanie systému WMS a jeho modulov a mobilných aplikácií pri
elektronickom smart systéme. Mesačná paušálna suma za uvedené poplatky podľa zmluvy so
spoločnosťou SENSONEO j.s.a. Bratislava bude vo výške 336,96 EUR, teda celková suma na
rok 2022 bude 4 043,52 EUR.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 190 000,00 EUR
V podpoložke 637 004 – Všeobecné služby sú rozpočtované výdavky napr. na štiepkovanie
drevnej biomasy, na likvidáciu odpadov, na uloženie zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu na skládke odpadov a prekládkovej stanici odpadov.
Na základe dodatku č. 5/2021 k Zmluve o dielo č. 31 – Šurany /2011 zo dňa 11.11.2021 bola
cena za zneškodnenie odpadu dovezeného vlastným vozidlom na prekládkovú stanicu odpadov
Brantner Nové Zámky s.r.o. určená vo výške 57,32 EUR s DPH za 1 tonu a cena za
zneškodnenie odpadu dovezeného vlastným vozidlom na skládku odpadov Brantner Kolta
s.r.o. vo výške 44,71 EUR s DPH za 1 tonu.
Výška zákonného poplatku je ovplyvnená úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v meste.
K 31.12.2021 sa predpokladá úroveň vytriedenia komunálneho odpadu viac ako 40 %. Podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov
za uloženie odpadov, pri zohľadnení uvedenej úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, by
zákonný poplatok na rok 2022 predstavoval sumu 18,00 EUR za jednu tonu uloženia
zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

PROGRAM 7 – Ochrana životného prostredia
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 1 000,00 EUR
V uvedenom programe sú rozpočtované výdavky spojené s ochranou prírody, ovzdušia, vôd,
drevín a životného prostredia.
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PROGRAM 8 – Rozvoj obcí
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 89 000,00 EUR
Pri rozpočtovaní výdavkov v tomto programe sa vychádzalo z finančných možností mesta
predpokladaných na rok 2022 ako aj z podaných rozpočtových požiadaviek poslancami
Mestského zastupiteľstva Šurany, z ktorých vyplýva predovšetkým potreba opravy
a rekonštrukcie chodníkov v meste, hlavne ul. MDŽ, ul. Lúčna, ul. Ž. Bosniakovej, v
Kostolnom Seku ul. Šurianska, ul. Na vŕšku, v Argentíne ul. Ľ. Podjavorinskej, ul.
Novozámocká, ul. Za múrom. Z ďalších požiadaviek vyplýva potreba opravy schodišťa na
nadjazde do Argentíny, opravy lávky-pešieho prechodu ponad železničné koľaje v časti
Argentína, úpravy schodišťa pre mamičky s kočíkmi a cyklistov, opravy výtlkov, či nákup
a montáž informačných tabúľ v časti Nový Svet, Kopec.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 21 000,00 EUR
V oblasti materiálu sa rozpočtujú výdavky na revitalizáciu v meste, obstaranie informačných
tabúľ v meste, vianočnú výzdobu, nákup lavičiek do mesta a pod.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 30 000,00 EUR
Do oblasti rutinnej a štandardnej údržby patria napr. výdavky na rekonštrukcie a opravy
chodníkov v meste, maliarske práce v budovách vo vlastníctve mesta, opravy autobusových
zastávok, opravy a údržba sociálnych zariadení a ostatné rôzne opravy, ktoré vyplývajú zo
skutočnosti a potrieb počas celého roka. Patria sem aj výdavky na opravy a údržbu nájomných
bytov na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov
fondu opráv, pričom za každý nájomný bytový dom je vedený samostatný účet fondu opráv.
Položka 637 – Služby: rozpočtujú sa vo výške 38 000,00 EUR
V oblasti služieb predpokladáme výdavky na odstránenie stromov, frézovanie koreňov,
revitalizáciu zelene, rôzne búracie práce, reštaurátorské práce, inštalačné práce, deratizačné
služby, odvodnenie ulíc, rozširovanie kamerového systému, prenájom parkovacej plochy,
výdavky za správu bytov a budov, ktorú pre mesto Šurany vykonáva Mestský bytový podnik
Šurany, s.r.o., a pod.

PROGRAM 9 – Zásobovanie vodou
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 19 000,00 EUR
Pri rozpočtovaní jednotlivých bežných výdavkov sa vychádzalo zo skutočnosti k 31.10.2021,
očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 a predpokladu na rok 2022.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie: rozpočtuje sa vo výške 19 000,00 EUR
V oblasti energií, vody a komunikácií sa rozpočtuje podpoložka 632 002 – Vodné a stočné,
v ktorej sú zahrnuté výdavky za spotrebu vody v jednotlivých budovách vo vlastníctve mesta,
za stočné a za zrážkovú vodu.

PROGRAM 10 – Verejné osvetlenie
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 65 500,00 EUR
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Položka 632 - Energie, voda a komunikácie: rozpočtuje sa vo výške 54 000,00 EUR.
V oblasti energií, vody a komunikácií sa rozpočtuje podpoložka 632 001 – Energie, v ktorej sú
zahrnuté výdavky za spotrebu elektrickej energie vyplývajúcej z prevádzky verejného
osvetlenia v meste.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 3 000,00 EUR.
V oblasti materiálu sa predpokladá nákup nových svetelných zdrojov na verejné osvetlenie a
nákup náhradných dielov na verejné osvetlenie.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 8 000,00 EUR.
V oblasti rutinnej a štandardnej údržby sa rozpočtuje podpoložka 635 006 – Budov, objektov
alebo ich častí, v ktorej sú zahrnuté opravy a údržba verejného osvetlenia. Súčasťou údržby
verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie.

PROGRAM 11 – Šport
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 10 500,00 EUR
Položka 632 - Energie, voda a komunikácie: rozpočtuje sa vo výške 9 500,00 EUR.
V oblasti energií, vody a komunikácií sa rozpočtuje podpoložka 632 001 – Energie vo výške
9 000,00 EUR v ktorej sú zahrnuté výdavky za spotrebu elektrickej energie a plynu a
podpoložka 632 002 – Vodné a stočné vo výške 500,00 EUR za spotrebu vody, vyplývajúcich
z prevádzky budovy ŠK Šurany na Cintorínskej ulici.
Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 500,00 EUR.
V oblasti dopravného sú rozpočtované výdavky na pohonné hmoty, oleje, prípadne špeciálne
kvapaliny, súvisiace s prevádzkou minibusu, ktorý je určený predovšetkým na prepravu
športovcov.
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 100 000,00 EUR
Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
mesto právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, alebo právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území mesta a inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak
zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území poskytovať
dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením a to len na podporu
všeobecne – prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
V tejto položke sú rozpočtované prostriedky na podporu športových klubov vo forme dotácií
z rozpočtu mesta, pričom sa postupuje podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta
Šurany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany. Výšku sumy na
poskytovanie dotácií na rok 2022 sa navrhuje ponechať v sume 100 000,00 EUR.
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PROGRAM 12 – Kultúrne služby
Podprogram 12.1 – Mestské kultúrne stredisko Šurany
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 230 000,00 EUR
Rozpočtuje sa príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Šurany Mestské kultúrne stredisko
Šurany, SNP 16, Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky č. 14986/2021 zo dňa
03.11.2021 vo výške 230 000,00 EUR. Príspevok bude poukazovaný v pravidelných
mesačných intervaloch na zabezpečenie činnosti Mestského kultúrneho strediska Šurany.
Podprogram 12.2 – Kultúrne zariadenia
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 14 200,00 EUR
Pri rozpočtovaní výdavkov v tomto programe sa vychádza z očakávanej skutočnosti v roku
2022 ako aj z podaných rozpočtových požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva
Šurany, z ktorých vyplýva predovšetkým potreba vybavenia kultúrnych zariadení
nábytkom, interiérového vybavenia ako aj oprava strechy na Spoločenskej hale.
Položka 632 - Energie, voda a komunikácie: rozpočtuje sa vo výške 5 000,00 EUR.
V oblasti energií, vody a komunikácií je rozpočtovaná podpoložka 632 001 – Energie vo
výške 5 000,00 EUR, v ktorej sú zahrnuté výdavky za spotrebu elektrickej energie vyplývajúcej
z prevádzky v kultúrnych zariadeniach v meste (kultúrny dom Kostolný Sek, kultúrny dom
Nitriansky Hrádok, Synagóga).
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 1 500,00 EUR.
V oblasti materiálu sú predpokladané výdavky na všeobecný materiál a na reprezentačné, ktoré
vznikajú v súvislosti s prevádzkovaním kultúrnych zariadení.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 7 000,00 EUR.
Do oblasti rutinná a štandardná údržba patria výdavky na opravy a rekonštrukcie, ktoré je
potrebné realizovať v jednotlivých kultúrnych zariadeniach: Spoločenská hala, kultúrne domy
v Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku, budova Mestskej knižnice, Synagóga.
Položka 637 – Služby: rozpočtuje sa vo výške 700,00 EUR.
Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky napr. na zabezpečenie hudobnej produkcie
a ozvučenia pri kultúrnych podujatiach.

PROGRAM 13 – Spoločenské služby
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 3 726,00 EUR
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 600,00 EUR.
V oblasti materiálu sú predpokladané výdavky spojené so spoločenskými udalosťami
v meste, propagáciou a prezentáciou mesta, na materiál, či reprezentačné, ktoré vznikajú
v súvislosti s prevádzkovaním domov smútku v Šuranoch, v Kostolnom Seku, v Nitrianskom
Hrádku a Spoločenskej haly.
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Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 3 000,00 EUR.
V oblasti rutinnej a štandardnej údržby sú zabezpečené exteriérové, interiérové opravy a
rekonštrukcie na domoch smútku v Šuranoch, v Kostolnom Seku, v Nitrianskom Hrádku
a Spoločenskej haly. Patria sem aj výdavky na údržbu mestského rozhlasu.
Položka 637 – Služby: rozpočtuje sa vo výške 126,00 EUR.
Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky na zabezpečenie údržby vojnových
hrobov.
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 15 000,00 EUR
Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
mesto právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, alebo právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území mesta a inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak
zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii
následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území poskytovať
dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením a to len na podporu
všeobecne – prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
V tejto položke sú rozpočtované prostriedky na podporu občianskych združení – spoločenských
organizácií vo forme dotácií z rozpočtu mesta, pričom sa postupuje podľa platného všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šurany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Šurany. Výšku sumy na poskytovanie dotácií na rok 2022 sa navrhuje zvýšiť z pôvodných
10 000,00 EUR na 15 000,00 EUR na základe návrhu Komisie školstva, kultúry, sociálnozdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

PROGRAM 14 – Vzdelávanie
Rozpočtová organizácia (škola, školské zariadenie) je právnická osoba mesta, ktorá je svojimi
príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného
rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a s prostriedkami,
ktoré môže prijímať aj od iných subjektov.
Súčasťou výdavkov rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou, ktoré boli do návrhu rozpočtu mesta zapracované na základe jednotlivých
návrhov rozpočtov na rok 2022 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šurany. Podrobný rozpis výdavkov rozpočtových organizácií sa nachádza v tabuľkovej prílohe
rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Podprogram 14.4 - Transfery pre školy
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 42 500,00 EUR
Pri rozpočtovaní výdavkov v tomto podprograme sa vychádzalo z finančných možností mesta
predpokladaných na rok 2022 ako aj z podaných rozpočtových požiadaviek poslancami
Mestského zastupiteľstva Šurany, z ktorých vyplýva potreba uskutočniť nasledovné činnosti:
- výmena okien a dverí na budove MŠ MDŽ,
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-

výmena okien na budove MŠ Nitriansky Hrádok,
oprava odkvapových rúr na budove MŠ Nitriansky Hrádok,
dokončenie interiérových úprav v budove MŠ Mostná,
oprava chodníkov, rekonštrukcia školského nádvoria ZŠ Bernolákova 35,
oprava chodníkov v areáli MŠ Mostná,
rekonštrukcia podlahy v Športovej hale.

Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 5 000,00 EUR.
V oblasti materiálu sú predpokladané výdavky na všeobecný materiál, ktorý bude zakúpený
pre potreby škôl a školských zariadení.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 35 000,00 EUR.
Do oblasti rutinná a štandardná údržba patria výdavky na opravy alebo rekonštrukcie, ktoré je
potrebné realizovať v budovách škôl a školských zariadení.
Položka 637 – Služby: rozpočtuje sa vo výške 2 500,00 EUR.
Medzi výdavky na všeobecné služby patria výdavky na zabezpečenie údržby chodu škôl
a školských zariadení.

PROGRAM 15 – Sociálne zabezpečenie
Podprogram 15.1 – Domov Jesienka Šurany
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 699 416,00 EUR
Rozpočtuje sa príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Šurany Domov Jesienka Šurany,
Matunákova 2, Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky č. 15029/2021 zo dňa
04.11.2021 vo výške 249 000,00 EUR. Príspevok sa upravuje na sumu 239 000,00 EUR a bude
poukazovaný v pravidelných mesačných intervaloch na zabezpečenie činnosti Domova
Jesienka Šurany.
Predpokladaný príspevok poskytnutý z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre
Domov Jesienka Šurany na rozpočtový rok 2022 pre Zariadenie pre seniorov, Špecializované
zariadenie a pre zariadenie Útulok bude predstavovať sumu vo výške 460 416,00 EUR.
Podprogram 15.2 – Denné centrá pre seniorov
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 27 550,00 EUR
Položka 632 - Energie, voda a komunikácie: rozpočtuje sa vo výške 5 050,00 EUR.
V oblasti energií, vody a komunikácií je rozpočtovaná podpoložka 632 001 – Energie vo výške
5 000,00 EUR, v ktorej sú zahrnuté výdavky za spotrebu elektrickej energie a plynu a
podpoložka 632 002 – Vodné a stočné vo výške 50,00 EUR za spotrebu vody vyplývajúcich
z prevádzky budov denných centier v Šuranoch na Hradnej ulici, v Kostolnom Seku a v
Nitrianskom Hrádku.
Položka 633 – Materiál: rozpočtuje sa vo výške 1 000,00 EUR.
V oblasti materiálu sú predpokladané výdavky na všeobecný materiál a na reprezentačné, ktoré
vznikajú v súvislosti s prevádzkovaním budov denných centier v Šuranoch na Hradnej ulici, v
Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku.
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Položka 634 – Dopravné: rozpočtuje sa vo výške 1 000,00 EUR.
V oblasti dopravného sa nachádzajú predpokladané výdavky na prepravu a zájazdy dôchodcov.
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba: rozpočtuje sa vo výške 1 000,00 EUR.
Do oblasti rutinnej a štandardnej údržby patria výdavky na opravy alebo rekonštrukcie, ktoré
je potrebné realizovať v budovách denných centier v Šuranoch na Hradnej ulici, v Kostolnom
Seku a v Nitrianskom Hrádku.
Položka 637 – Služby: rozpočtuje sa vo výške 19 500,00 EUR.
Medzi výdavky na špeciálne služby patria výdavky vzniknuté pri usporiadaní pohrebov
občanov mesta v prípade, ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci, alebo ak boli vyzvaní rodinní
príslušníci a tí neboli ochotní pohreb zabezpečiť, alebo ak sa v katastrálnom území mesta našli
ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni rodinní príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa
totožnosť nezistila. Podpoložka 637 014 – Stravovanie predstavuje výdavky na zabezpečenie
stravovania dôchodcov formou obedov, ktoré zabezpečuje v pracovných dňoch Domov
Jesienka Šurany.
Podprogram 15.3 – Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
Kategória 630 – Tovary a služby
návrh na rok 2022 2 580,00 EUR
Položka 637 – Služby: rozpočtuje sa vo výške 2 580,00 EUR.
V oblasti služieb sú rozpočtované výdavky na vyplácanie rodinných prídavkov.
Kategória 640 – Bežné transfery
návrh na rok 2022 6 350,00 EUR
Rozpočtujú sa výdavky na zabezpečenie pomoci rodinám pri narodení dieťaťa formou nákupu
stravných poukážok a výdavky na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa dostali do
krízovej situácie.
Podprogram 15.4 – Mestská poliklinika Šurany
Rozpočtuje sa príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta Šurany Mestská poliklinika
Šurany, SNP 2, Šurany na základe predloženej rozpočtovej požiadavky č. 14642/2021 zo dňa
18.10.2021 vo výške 35 000,00 EUR. Príspevok bol upravený na sumu 30 000,00 EUR a bude
poukazovaný podľa potreby na zabezpečenie činnosti Mestskej polikliniky Šurany.

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Do návrhu rozpočtu mesta sú zapracované nasledovné investičné akcie:
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia
Mesto plánuje v roku 2022 obstarať fotovoltaickú elektráreň na budovu Mestského úradu
Šurany a na budovu Mestskej polície Šurany v celkovej sume 30 000,00 EUR z nasledovného
dôvodu:
Slnečná energia je jednou z najčistejších foriem obnoviteľnej energie, je ekologická aj
ekonomická. Fotovoltaická elektráreň je jednoduchým zdrojom elektrickej energie, elektrina
z nej je lacnejšia ako pri nákupe od dodávateľa elektriny. Jej prínosom by mala byť
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predovšetkým energetická nezávislosť, znižovanie produkcie emisií CO2 ako aj znižovanie
nákladov na elektrickú energiu.
Prípravná a projektová dokumentácia
Mesto sa aktívne zapája do výziev Integrovaného regionálneho operačného programu
o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z kapitol jednotlivých správcov.
Z podmienok na získanie týchto prostriedkov vyplýva vždy určitá percentuálna výška
spolufinancovania. Na tento účel sa pre rok 2022 vyčlenili finančné prostriedky vo výške
8 000,00 EUR.
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
V roku 2021 sa na území mesta vybudovali prístrešky na smetné kontajnery pri bytových
domoch na sídliskách. V tejto akcii sa plánuje pokračovať aj v roku 2022 a mesto vyčleňuje
finančné prostriedky vo výške 60 000,00 EUR.
Mesto plánuje v roku 2022 vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na vybudovanie inžinierskych sietí
v lokalite „Lokalita IBV Za školou“. Aby mesto mohlo začať s prípravami verejnej obchodnej
súťaže, musí v návrhu rozpočtu vyčleniť predpokladaný objem finančných prostriedkov na
pokrytie vzniknutých nákladov. Na základe prieskumu trhu bolo zistené, že predpokladané
náklady na vybudovanie inžinierskych sietí sa budú pohybovať okolo ceny 600 000,00 EUR.
Po ukončení súťaže má mesto zámer rokovať s víťazným uchádzačom verejnej obchodnej
súťaže o možnosť úhrady diela v 36-tich rovnomerných mesačných splátkach podľa
splátkového kalendára. Navrhnutá suma vo výške 200 000,00 EUR predstavuje pomernú časť
finančných prostriedkov, čiže 12 splátok ktoré budú vynaložené na vybudovanie inžinierskych
sietí v roku 2022.
Suma vo výške 63 840,00 EUR bude predmetom čerpania rezervného fondu na
spolufinancovanie stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km
7,35.“ Podľa zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní uzavretou medzi zmluvnými
stranami Mestom Šurany a Nitrianskym samosprávnym krajom sa bude mesto Šurany podieľať
na financovaní uvedenej stavby sumou vo výške 191 497,78 EUR. Na základe zmluvy o dielo
uzatvorenou medzi zmluvnými stranami objednávateľ Mesto Šurany a zhotoviteľ EUROVIA
SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o. ako členovia združenia „Združenie - Okružná križovatka
Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ boli v článku 7 dohodnuté nasledovné
platobné podmienky: Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela uhradí objednávateľ na
základe faktúry v 36-tich rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára. Mesačná suma
splátky predstavuje 5 320,00 EUR, ročná splátka v roku 2022 bude 63 840,00 EUR.
Suma vo výške 50 000,00 EUR sa predpokladá na I. etapu rekonštrukcie a výmeny okien, dverí
a stavebných otvorov na budove Materskej školy na ul. MDŽ z dôvodu ich havarijného stavu.
Ďalšou navrhovanou investičnou akciou je rekonštrukcia a rozšírenie mestského rozhlasu
v mestskej časti Nitriansky Hrádok s predpokladanou sumou vo výške 10 000,00 EUR.
Z dôvodu havarijného stavu strechy na budove Denného centra seniorov v Kostolnom Seku
a na základe požiadavky jeho členov na riešenie tejto situácie, sa navrhuje v rozpočte na rok
2022 vyčleniť predpokladanú sumu vo výške 14 500,00 EUR pre uvedený účel.
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Ďalšie investičné akcie budú do rozpočtu mesta zapracované podľa potrieb mesta a hlavne
podľa finančných možností mesta v roku 2022.
Z podaných rozpočtových požiadaviek poslancami Mestského zastupiteľstva Šurany vyplýva
potreba uskutočniť nasledovné investície:
-

Zakúpiť hracie prvky ako sú preliezky, hojdačky, lavičky na ihrisko v časti Argentína
Vybudovať detské ihrisko v časti Nový Svet
Doplniť chýbajúce verejné osvetlenie v časti Kopec a Nový Svet
Obstarať osvetlenie prechodov pre chodcov
Vybudovať osvetlenie chodníka na cintoríne v Kostolnom Seku
Vypracovať projektovú dokumentáciu Zberový dvor
Vybudovať chýbajúce uzamykateľné stojiská na separovaný odpad pri bytových
domoch
Vybudovať chodník do mestskej časti Nitriansky Hrádok
Vybudovať požiarnu zbrojnicu DHZ v Kostolnom Seku

Rozpočtové požiadavky poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany boli na finančnom
oddelení Mestského úradu Šurany zaradené do príslušnej ekonomickej klasifikácie programu
a sú uvedené v prílohe tohto materiálu.

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Výdavkové finančné operácie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami, t. j. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.
Kategória 820 – Splácanie istín
návrh na rok 2022 126 720,00 EUR
Položka 821 – Splácanie tuzemskej istiny
V rozpočtovej podpoložke 821 005 – Z bankových úverov dlhodobých sa rozpočtujú výdavky
na splácanie tuzemskej istiny z prijatých úverov vo výške 126 720,00 EUR. Uvedená suma
predstavuje splátky istiny z nasledovných prijatých úverov:
-

Štátny fond rozvoja bývania na 28 b.j.+ 2g. na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G číslo úveru 510140,
Štátny fond rozvoja bývania na 2 x 8 b.j. na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 číslo úveru
510212,
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., na zakúpenie osobného vozidla
ŠKODA Karoq 1.5 TSI Ambition 110kW pre služobné účely Mestskej polície Šurany,
Prima banka Slovensko, a.s. číslo úveru 117/004/20 na zakúpenie vozidla na zvoz
komunálneho odpadu,
Všeobecná úverová banka, a.s. číslo úveru 1014/2018/UZ na zakúpenie digitálneho
RTG prístroja.
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4. SUMARIZÁCIA:
Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet obce sa zostavuje
ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný
alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch
bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v
minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako
suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný
alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok
možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z
minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom
bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový
rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu
návratných zdrojov financovania.
Finančná bilancia návrhu rozpočtu:
Bežné príjmy
mesto + RO
7 148 932

Bežné výdavky
mesto + RO
6 899 712

Rozdiel
+ 249 220

Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 249 220 EUR a použije sa na krytie schodku
kapitálového rozpočtu a schodku rozpočtu finančných operácií.
Kapitálové príjmy
120 000

Kapitálové výdavky
356 340

Rozdiel
- 236 340

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 236 340 EUR a bude krytý z prebytku
bežného rozpočtu.
Príjmové finančné
operácie
113 840

Výdavkové finančné
operácie
126 720

Rozdiel
- 12 880

Rozpočet finančných operácií je zostavený so schodkom vo výške 12 880 EUR a bude krytý
z prebytku bežného rozpočtu.
Z uvedeného vyplýva, že zákonná podmienka pri zostavovaní rozpočtu bola dodržaná.
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Prehľad predložených rozpočtových požiadaviek na zapracovanie do
rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 poslancami Mestského zastupiteľstva
Šurany v celkovej sume 585 100,00 EUR.
Rozpočtové požiadavky pre program 8 – Rozvoj obcí

suma v EUR

Poslanec

Oprava chodníkov na ul. MDŽ, ul. Lúčna – 1. časť
Oprava chodníkov Kostolný Sek – 1. časť, ul. Šurianska, ul. Na
vŕšku

20 000

Ing. Mgr. Danielová

30 000

Ing. Mgr. Danielová

Oprava chodníka na ul. Šurianska v Kostolnom Seku

30 000

Ing. Zahoráková

800

JUDr. Porubský

800

JUDr. Porubský

Nákup a montáž informačnej tabule v časti Nový Svet a Kopec
Oprava lávky-pešieho priechodu ponad železničné koľaje v
časti Argentína, úprava schodišťa pre mamičky s kočíkmi a
cyklistov
Oprava schodišťa na nadjazde, ktorý slúži pre obyvateľov časti
Argentína
Rekonštrukcia chodníkov a dobudovanie chýbajúcich
chodníkov (ul. Ľ. Podjavorinskej, ul. Novozámocká, ul. Za
múrom), oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v časti
Argentína

6 000

JUDr. Porubský

35 000

JUDr. Porubský

Oprava chodníka na ul Ž. Bosniakovej

60 000

Ing. Zahoráková

Program 8 – Rozvoj obcí spolu

182 600

Rozpočtové požiadavky pre program 12 – Kultúrne
služby

suma v EUR

Výmena stolov v Spoločenskej hale
Zakúpenie stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu v
mestskej časti Kostolný Sek a novej opony, koberca látkových
závesov v kultúrnom dome v mestskej časti Kostolný Sek
Zakúpenie interiérového vybavenia: opona, schody, stoly,
stoličky, kuchynka do kultúrneho domu v mestskej časti
Kostolný Sek

10 000

Oprava strechy na Spoločenskej hale

30 000

Program 12 – Kultúrne služby spolu

53 500

Rozpočtové požiadavky pre program 14 – Vzdelávanie

poslanec

4 500

Ing. Mgr. Danielová

9 000

Ing. Zahoráková
MUDr. Viszlayová

suma v EUR

JUDr. Porubský

poslanec

Ing. Zahoráková
MUDr. Viszlayová
50 000 Ing. Mgr. Danielová

Výmena okien a dverí na budove MŠ na ul. MDŽ
Výmena okien na budove MŠ Nitriansky Hrádok

9 000
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Dokončenie interiérových prác, výmena dverí, linoleá, podlahy
v budove MŠ Mostná

10 000

MUDr. Viszlayová

Oprava odkvapových rúr na budove MŠ Nitriansky Hrádok

5 000

P. Cvik

Oprava chodníkov v areáli ZŠ Bernolákova 35

4 000

Ing. Mgr. Danielová

Oprava chodníkov v areáli MŠ Mostná

4 000

Ing. Mgr. Danielová

Rekonštrukcia podlahy v Športovej hale

15 000

JUDr. Porubský

Program 14 – Vzdelávanie spolu

97 000

Rozpočtové požiadavky pre program 16 – Rozvoj obcí,
kapitálové výdavky

suma v EUR

poslanec

Zabezpečenie hracích prvkov ako sú preliezky, hojdačky, lavičky
a ich inštalácia na ihrisku v časti Argentína
8 000

JUDr. Porubský

Doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia v časti Kopec a
Nový Svet, inštalácia snímačov do verejného osvetlenia,
rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste

50 000

JUDr. Porubský

Vybudovať osvetlenie chodníka na cintoríne v Kostolnom Seku

29 000

Ing. Zahoráková

Vypracovanie projektovej dokumentácie Zberný dvor

30 000

Mgr. Kliment

60 000

Ing. Mgr. Danielová

Vybudovanie detského ihriska v časti Nový Svet s lavičkami

5 000

Ing. Mgr. Danielová

Vybudovanie chodníka do mestskej časti Nitriansky Hrádok

30 000

Ing. Mgr. Danielová

Vybudovanie požiarnej zbrojnice DHZ v Kostolnom Seku

40 000

Ing. Mgr. Danielová

Vybudovanie chýbajúcich uzamykateľných
separovaný odpad pri bytových domoch

stojísk

Program 16 – Rozvoj obcí, kapitálové výdavky spolu
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Programový rozpočet podľa jednotlivých programov
a podprogramov
Program č. 1: VEREJNÁ SPRÁVA
Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta na základe
sústavného zvyšovania kvality všetkých činností spoločenského života,
vzdelávania a bezpečnosti. Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku
mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
963 191,00 979 743,00 984 743,00

Komentár k programu:
Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť
a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov
samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s
činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v
regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, daňovou a rozpočtovou
politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia
aktivít manažmentu verejných zdrojov.

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora
Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta.
Zodpovednosť:
Úsek primátora mesta
Cieľ
Zabezpečiť dôstojnú
reprezentáciu a zastupovanie
mesta
Dosiahnuť otvorenú
komunikáciu v zmysle
poslania "mesto pre občana"

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

196

196

196

247

247

247

počet stretnutí primátora
mesta so štátnymi orgánmi
a inštitúciami, regionálnymi
inštitúciami

118

118

118

počet vystúpení primátora
mesta v médiách za rok

10

10

10

Merateľný ukazovateľ
počet oficiálnych návštev
a prijatí za rok
počet prijatých občanov
v rámci stránkových dní
za rok
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Zabezpečiť efektívne
riadenie MsÚ

Spolupráca s partnerskými
mestami

počet porád primátora mesta
s vedúcimi odborov MsÚ
za rok
počet porád primátora mesta
s riaditeľmi organizácií
za rok
počet návštev v partnerských
mestách za rok
počet návštev z partnerských
miest za rok

24

24

24

12

12

12

1

1

1

1

1

1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy,
stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia,
rozpočtové organizácie mesta, príspevkové organizácie mesta, právnické osoby založené
mestom, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi
inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami
mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy
sekretariátu primátora ale aj vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami.

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu
Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre
občanov.
Zodpovednosť:
Úsek prednostky mesta
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

Zabezpečiť výkon funkcie
prednostky a zastupovanie
MsÚ navonok
Zabezpečiť účinné napĺňanie
rozhodnutí MsZ

priemerný počet pracovných
stretnutí a rokovaní na úrovni
prednostky MsÚ za mesiac
% splnených úloh uložených
MsZ v stanovenom termíne

53

53

53

100

100

100

počet porád prednostky MsÚ
s vedúcimi odborov MsÚ za
mesiac

4

4

4

počet zorganizovaných
zasadnutí MsZ za rok

6

6

6

Organizačne zabezpečiť
plynulú a pravidelnú činnosť
orgánov mesta
Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti riadenia a kontroly všetkých procesov, ktoré zabezpečuje
mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených
úloh pre oddelenia MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a
právnickými osobami, výkon agendy sekretariátu prednostky MsÚ.

27

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Podprogram 1.3 Činnosť orgánov mesta
Zámer podprogramu: Dôkladná príprava a organizácia zasadnutí orgánov mesta.
Zodpovednosť:
Úsek prednostky mesta, Oddelenie organizačné
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť plynulú činnosť
samosprávnych orgánov
mesta

počet zasadnutí MsZ za rok

Cieľová
hodnota
2022
6

počet zasadnutí komisií MsZ
za rok

20

Cieľová
hodnota
2023
6

Cieľová
hodnota
2024
6

20

20

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu
materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva Šurany (ďalej len „MsZ“), uskutočnenie
zasadnutí MsZ, zápisy zo zasadnutí MsZ, uznesenia zo zasadnutí MsZ, ich rozoslanie a
umiestnenie na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.
Mestské zastupiteľstvo Šurany je tvorené 13 poslancami a má zriadené 4 komisie Mestského
zastupiteľstva Šurany.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.
Zodpovednosť:
Úsek primátora mesta, Úsek prednostky mesta, Oddelenie organizačné
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť aktívnu účasť
mesta v regionálnych,
samosprávnych
organizáciách a združeniach

počet organizácií a združení,
v ktorých je mesto členom

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

8

8

8

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti: aktívna účasť mesta v organizáciách a združeniach za účelom
presadzovania záujmov mesta Šurany.
Zoznam organizácií a združení, ktorých je mesto Šurany členom:
 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 Regionálne združenie miest a obcí Nové Zámky
 Združenie mesta a obcí mikroregiónu Šurany – Bánov – Lipová
 Miestna akčná skupina CEDRON NITRAVA
 Spoločný obecný úrad
 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
 Asociácia komunálnych ekonómov
 Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
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Podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit
Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov
a cieľov mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie finančné
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

pripraviť rozpočet na
schválenie pre MsZ do konca
príslušného kalendárneho
roka

áno

áno

áno

vypracovanie záverečného
účtu mesta a jeho predloženie
MsZ v zákonom stanovenej
lehote

áno

áno

áno

počet správ o plnení rozpočtu
mesta

2

2

2

vypracovanie a predkladanie
finančných a účtovných
výkazov v zákonom
stanovených termínoch

áno

áno

áno

zasielanie informácií
o rozpočte mesta do
rozpočtového informačného
systému (RIS SAM)
v zákonom stanovenej lehote

áno

áno

áno

počet zrealizovaných
audítorských kontrol za rok

2

2

2

počet audítorských
konzultácií za rok

6

6

6

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť plynulý priebeh
financovania úloh, potrieb
a funkcií mesta v príslušnom
roku, zabezpečiť vedenie
účtovníctva v súlade so
zákonom o účtovníctve
a zabezpečiť dôslednú
a nezávislú kontrolu
hospodárenia a vedenia
účtovníctva mesta Šurany

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného finančného a programového rozpočtu
mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie
jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a
podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta, premietnutie rozpočtu
do účtovných výkazov v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, finančná kontrola
ich plnenia. Zabezpečenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky.
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Podprogram 1.6 Správa daní a poplatkov
Zámer podprogramu: Evidencia daňovníkov, efektívny a účinný výber daní z
nehnuteľností a ostatných miestnych daní, evidencia poplatníkov za
komunálne odpady a efektívny a účinný výber miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovednosť:
Oddelenie finančné
Cieľ
Zabezpečiť efektívne plnenie
rozpočtu daní z
nehnuteľností a ostatných
miestnych daní

Plnenie daňových príjmov

Zabezpečiť efektívne plnenie
rozpočtu miestneho poplatku
za KO

Plnenie príjmov z poplatku
za KO

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet vydaných rozhodnutí
na dani z nehnuteľností

3 890

3 890

3 890

pre FO

3 730

3 730

3 730

pre PO

160

160

160

počet vydaných rozhodnutí
na dani za užívanie verejného
priestranstva

276

276

276

počet vydaných rozhodnutí
na dani za psa
% plnenia príjmu DzN

800
80

800
80

800
80

% plnenia príjmu dane za
užívanie ver. priestranstva

90

90

90

Merateľný ukazovateľ

% plnenia príjmu dane
za psa
počet vydaných rozhodnutí
na miestnom poplatku za KO

80

80

80

3 600

3 600

3 600

pre FO

3 330

3 330

3 330

270

270

270

80

80

80

pre PO
% plnenia príjmu z poplatku
za KO

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti vedenia komplexnej agendy miestnych daní a miestneho
poplatku v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta, vypracovanie rozhodnutí a
výziev, sledovanie platieb, poskytovanie úľav, sledovanie nedoplatkov, vypracovanie
podkladov k daňovému exekučnému konaniu.

30

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov. Súlad činností a
rozhodnutí samosprávy s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
samosprávy.
Zodpovednosť:
Hlavná kontrolórka mesta
Cieľ
Zabezpečiť účinnú kontrolu
plnenia úloh samosprávy

Naplniť povinné úlohy HK –
vypracovať dokumenty

Merateľný ukazovateľ
návrh plánu kontrolnej
činnosti predložený do
schvaľovacieho procesu MsZ

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

áno

áno

áno

počet plánovaných kontrol
za rok
odborné stanoviská HK
k dokumentom mesta Šurany

5

5

5

áno

áno

áno

správa o kontrolnej činnosti
HK za predchádzajúci rok
predložená na rokovanie
MsZ

áno

áno

áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavnou kontrolórkou
mesta podľa schváleného plánu kontrol v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií
mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení
mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu hlavnej kontrolórky
podliehajú: mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené
mestom, právnické osoby zriadené mestom, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole
podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým boli poskytnuté
účelové dotácie.

Podprogram 1.8 Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu: Kompletná a aktuálna evidencia obyvateľov mesta poskytujúca
komplexné informácie o občanoch mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie organizačné
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť vedenie
evidencie obyvateľstva
a podávanie hlásení v súlade
s právnou úpravou

včasné vykonanie všetkých
zápisov do registra evidencie
obyvateľov
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Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

áno

áno

áno
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súčinnosť s orgánmi činnými
v trestnom konaní
a exekútormi-počet správ

áno

áno

áno

350

350

350

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Podprogram 1.9 Právne služby
Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok.
Zodpovednosť:
Úsek primátora mesta, právnik mesta
Cieľ
Zabezpečiť kvalifikované
zastupovanie mesta navonok

Merateľný ukazovateľ
počet vybavených
jednotlivých právnych
krokov

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

10

10

10

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou,
orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov
Zámer podprogramu: Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci.
Zodpovednosť:
Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť priebežné
vzdelávanie zamestnancov
mesta

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladaný počet
zamestnancov mesta
zúčastnených na školeniach

20

20

20

predpokladaný počet školení
zamestnancov za rok

20

20

20

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov
mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť
zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní.
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Podprogram 1.11 Autodoprava
Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka.
Zodpovednosť:
Oddelenie organizačné, Mestská polícia Šurany
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet prevádzkovaných
automobilov spolu

3

3

3

dodržaná bezpečnosť
prevádzky vozidla
povinnými prehliadkami

áno

áno

áno

4 000

4 000

4 000

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť bezproblémové
a flexibilné fungovanie
vozového parku

predpokladané množstvo
zakúpených PHM za rok (v
litroch)

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, rozpis jázd pre
vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Program č. 1a VEREJNÁ SPRÁVA - úroky
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
22 500,00 22 500,00 22 500,00

Uvedený program predstavuje splácanie úrokov v tuzemsku, súvisiacich s prijatými úvermi.

Program č. 2 SLUŽBY OBČANOM
Zámer programu:
Kvalita služieb mesta zabezpečujúca spokojnosť občanov.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
178 880,00 190 433,00 190 433,00

Komentár k programu:
Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych
služieb občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov, komunikáciu s občanmi a výdavky
s tým spojené. Patria sem aj činnosti vykonávané pre obce združené v Spoločnom obecnom
úrade so sídlom v Šuranoch zriadeného Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
03.02.2003 v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 30.01.2004 a Zmluvy o pristúpení obcí
Bánov, Branovo a Veľké Lovce k uvedenej zmluve zo dňa 28.01.2011, ktoré vyplývajú z
dohody zmluvných strán a sú zabezpečované finančnou participáciou zúčastnených obcí na
princípe počtu obyvateľov.
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Podprogram 2.1 Matrika
Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom.
Zodpovednosť:
Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť činnosť matriky
v meste

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

priemerný počet úkonov
vykonaných matrikou
v priebehu roka

540

540

540

predpokladaný počet zápisov
v matričných knihách za rok

340

340

340

predpokladaný počet sobášov
za rok

30

30

30

predpokladaný počet
oznámení o úmrtí za rok

50

50

50

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Činnosti vykonávané v rámci podprogramu predstavujú: zápisy úmrtia, manželstiev, vedenie
osobitnej matriky, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien o osobných
údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.
Matričný úrad Šurany zastrešuje aj matričné udalosti, ktoré nastali v obci Lipová.
Prvok: 2.1.1 Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer prvku: Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov.
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť promptné
osvedčenie listín a podpisov
pre klientov

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladaný počet
osvedčených podpisov
za rok

3 300

3 300

3 300

predpokladaný počet
osvedčených fotokópií
za rok

500

500

500

Merateľný ukazovateľ

Komentár k prvku:
V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy
osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo
overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.
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Prvok 2.1.2 Organizácia občianskych obradov
Zámer prvku:

Dôležité udalosti v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej
a kultúrnej úrovni.
Zodpovednosť: Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť dôstojnú
organizáciu všetkých druhov
občianskych obradov
a slávností

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet
všetkých občianskych
obradov (sobáše, pohreby,
oslavy jubilantov)

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

30

30

30

Komentár k prvku:
Prvok predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov,
prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Podprogram 2.2 Spoločný obecný úrad so sídlom v Šuranoch
Zámer podprogramu: Plynulý chod Spoločného obecného úradu.
Zodpovednosť:
Spoločný obecný úrad so sídlom v Šuranoch
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladaný počet
vydaných územných
rozhodnutí za rok

25

25

25

predpokladaný počet
vydaných stavebných
povolení za rok

45

45

45

Cieľ
Zabezpečiť urbanistický
rozvoj v súlade so záujmami
mesta a obcí a potrebami
občanov

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy
a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s
predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných
povolení.

Program č. 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
Zámer programu:
Bezpečné a pokojné mesto, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia
občanov.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
298 858,00 298 858,00 298 858,00
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Komentár k programu:
V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného
poriadku v meste, maximálnej ochrany života občanov a ich majetku mestskou políciou.
Prioritou je dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať o ochranu
životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.
Program Bezpečnosť, právo a poriadok predstavuje výdavky na uvedené činnosti. Mestská
polícia Šurany má zriadenú webovú stránku, kde sú zverejnené všetky informácie, ktoré súvisia
s jej činnosťou. Zároveň si môže každý občan mesta vyhľadať svojho príslušného mestského
policajta na základe ulice trvalého pobytu.

Podprogram 3.1 Mestská polícia - Verejný poriadok
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov.
Zodpovednosť:
Mestská polícia Šurany
Cieľ
Minimalizovať
protispoločenskú činnosť
aktívnym prístupom MsP
Stabilizovať počty
príslušníkov Mestskej polície
Objasňovať protiprávne
konanie na úseku
priestupkov
Zvýšiť bezpečnosť detí na
cestách
Eliminovať hrubé narúšanie
verejného poriadku počas
kultúrnych a športových
podujatí
Eliminovať vytváranie
čiernych skládok
Zabezpečiť monitorovanie
protispoločenskej činnosti
v jednotlivých častiach mesta

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

510

510

510

8

8

8

1 200
1
60 dní

1 200
1
60 dní

1 200
1
60 dní

100
áno

100
áno

100
áno

zistenie páchateľov

áno

áno

áno

počet nainštalovaných
monitorovacích kamier

21

21

21

Merateľný ukazovateľ
počet vykonaných hliadok
za rok
počet príslušníkov MP
počet zistených priestupkov
počet zabezpečovaných
priechodov v počte dní
percentuálna účasť MsP
na kultúrnych a športových
podujatiach organizovaných
mestom za rok
zisťovanie čiernych skládok

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku
v meste Šurany, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta,
spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP Šurany na úseku prevencie. Mestská
polícia Šurany využíva pre svoju činnosť evidenciu priestupkov „MAKOP“ a evidenciu na
lustráciu motorových vozidiel.
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Podprogram 3.2 Civilná obrana
Zámer podprogramu: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti.
Zodpovednosť:
Úsek primátora mesta, Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť ochranu
obyvateľov pri
mimoriadnych udalostiach
Zabezpečiť ochranu a
prevádzkyschopný
stav materiálu CO v skladoch
CO
Zabezpečiť plnenie úloh na
úseku civilnej
obrany

Merateľný ukazovateľ
vypracovanie príslušnej
dokumentácie a jej
aktualizácia
pravidelné ošetrovanie
materiálu CO
sledovanie legislatívnych
zmien v oblasti civilnej
obrany a aktualizácia
dokumentácie v oblasti CO

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany
vyplývajúcich z platnej legislatívy. V rozpočte sú plánované prostriedky na bežné výdavky na
materiál, energiu pre sklady CO, údržbu objektov CO.

Podprogram 3.3 Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov a maximálna pripravenosť mesta
a obyvateľov v čase požiarov.
Zodpovednosť:
Úsek primátora mesta, Oddelenie organizačné
Cieľ
Znížiť riziko vzniku požiarov
prevenciou a kontrolou

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet preventívnych
protipožiarnych kontrol
za rok

2

2

2

počet uskutočnených cvičení
DHZ za rok

12

12

12

počet revízií požiarnych
zariadení za rok

1

1

1

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie činnosti dobrovoľných
hasičských zborov na území mesta Šurany: DHZ Šurany, DHZ Nitriansky Hrádok, DHZ
Kostolný Sek, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených objektoch.
37

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Program č. 4: VÝSTAVBA
Zámer programu:
Kontinuita rozvoja mesta Šurany na základe jasne stanovených priorít.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
7 000,00

2023
10 000,00

2024
10 000,00

Komentár k programu:
Program predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev
vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom
rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov mesta.

Podprogram 4.1 Strategické plánovanie
Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný
rozvoj mesta. Strategické dokumenty zohľadňujúce víziu mesta a
zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích nenávratných
zdrojov financovania.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku
Cieľ
Zabezpečiť kontinuitu
rozvoja mesta Šurany

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet pripravených projektov
a žiadostí na získanie cudzích
zdrojov za rok

5

5

5

počet podaných projektov
a žiadostí na získanie cudzích
zdrojov za rok

5

5

5

% schválených projektov
zo všetkých podaných
projektov

50

50

50

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa
výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za
účelom rozvoja mesta.
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Podprogram 4.2 Územné plánovanie
Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo
udržateľný rozvoj mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet poskytnutých
informácií, vyjadrení
a záväzných stanovísk

30

30

30

predpokladaný počet
vydaných oznámení
k ohláseniu stavieb

50

50

50

predpokladaný počet
vydaných povolení na
umiestnenie reklamných
zariadení

2

2

2

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť urbanistický
rozvoj mesta v súlade so
záujmami mesta a potrebami
obyvateľov

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích
podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta. K týmto dokumentom patrí,
Územný plán mesta, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šurany na roky 2018-2022.vok

Program č. 5: CESTNÁ DOPRAVA
Zámer programu:
Preprava obyvateľov a bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované
miestne komunikácie.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
108 000,00 118 000,0 118 000,00
000000000 0
Komentár k programu:
,00
0000000,
Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s prepravou obyvateľov mestskou hromadnou
dopravou, výstavbou, údržbou, rekonštrukciou alebo opravou00
miestnych komunikácií v meste
počas celého roka, s opravami výtlkov, obrubníkov, dopravným značením a výstavbou
a údržbou parkovísk.

Podprogram 5.1 MHD a prímestská doprava
Zámer podprogramu: Pohodlná a dostupná preprava obyvateľov.
Zodpovednosť:
Oddelenie podnikateľskej činnosti
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Cieľ
Zvýšiť dopravnú obslužnosť
mesta v súvislosti
s budovaním mesta
a prímestských častí

Cieľová
hodnota
2022
áno

Cieľová
hodnota
2023
áno

Cieľová
hodnota
2024
áno

celkový počet autobusov

1

1

1

počet plánovaných autobusov

1

1

1

11 000

11 000

11 000

Merateľný ukazovateľ
výkony MHD za rok

počet prepravených osôb
za rok

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa poskytovanie kvalitných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy –
dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb cestujúcich službami mestskej hromadnej dopravy. Na
území mesta Šurany sa prevádzkuje mestská hromadná doprava na základe Dodatku č. 7
k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej
doprave so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, Nové Zámky.

Podprogram 5.2 Správa a údržby miestnych komunikácií
Zámer podprogramu: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych
komunikáciách.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
Cieľ
Zabezpečiť kvalitu
miestnych komunikácií na
území mesta
Rozšíriť sieť parkovísk
v meste
Zabezpečiť pravidelnú
kontrolu a údržbu
dopravného značenia

Merateľný ukazovateľ
plocha opravených
komunikácií za rok
celková dĺžka spravovaných
miestnych komunikácií
výstavba parkovísk (nové
parkovacie miesta)
počet vodorovného značenia
(parkovanie) za rok
predpoklad novo osadených
dopravných značiek za rok

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

1 800 m2

1 800 m2

1 800 m2

56 km

56 km

56 km

áno

áno

áno

50

50

50

5

5

5

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov,
odstavných plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia tak, aby sa docielil čo
najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na
bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Rutinná a štandardná údržba predstavuje
výdavky spojené s pravidelnou údržbou a opravou výtlkov na miestnych komunikáciách,
verejných priestranstvách a schodiskách. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie
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a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace
čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných
komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva prostredníctvom
príspevkovej organizácie mesta Šurany Mestského podniku služieb Šurany.

Program č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Zámer programu:
Nakladanie s odpadom v zmysle platných právnych predpisov.
Rok
2022
2023
2024
Rozpočet spolu v EUR
944 794,00 962 349,00 952 349,00
Komentár k programu:
Program zahŕňa činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v
meste na požadovanej úrovni. Služby v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje mesto
pre právnické i fyzické osoby. Na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu je zriadená
príspevková organizácia mesta Mestský podnik služieb Šurany, ktorá je na rozpočet mesta
zapojená príspevkom.

Podprogram 6.1 Mestský podnik služieb Šurany
Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulú činnosť Mestského podniku služieb Šurany.
Zodpovednosť:
Oddelenie finančné
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť hospodárny zber
a odvoz zmesového
komunálneho odpadu
rešpektujúci potreby
obyvateľov mesta

poskytovanie príspevku
pre príspevkovú organizáciu
MSPS Šurany

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

mesačne

mesačne

mesačne

Komentár k podprogramu:
Podprogram obsahuje mesačné poukazovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácii
mesta - Mestský podnik služieb Šurany Za múrom 1, Šurany podľa schváleného rozpočtu mesta
Šurany.

Podprogram 6.2 Separovaný zber
Zámer podprogramu: Zabezpečiť triedenie odpadu.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku, Mestský podnik služieb Šurany
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Cieľ
Zvýšiť stupeň ochrany
životného prostredia a zvýšiť
objem separovaného odpadu
Zabezpečiť postupnú
plnohodnotnú prevádzku

Merateľný ukazovateľ
predpokladané množstvo
vyseparovaného odpadu
z celkového objemu KO
počet zberných dvorov

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

1 500 t

1 500 t

1 500 t

1

1

1

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na triedený zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného
prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke, činnosti na
zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberný dvor a vo väčšej
miere priblíženie triedenia odpadu občanom. Zberný dvor sa nachádza v priestoroch Mestského
podniku služieb Šurany, Za múrom 1 v Šuranoch.

Podprogram 6.3 Odvoz a zneškodnenie odpadu
Zámer podprogramu: Maximalizovaná ochrana životného prostredia.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku, Mestský podnik služieb Šurany
Cieľ
Zabezpečiť pravidelný zvoz
komunálneho odpadu
a zabezpečiť jeho efektívnu
likvidáciu

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladané množstvo
vzniknutého odpadu

3 000 t

3 000 t

3 000 t

predpokladané množstvo
odpadu uloženého
na prekládku

1 800 t

1 800 t

1 800 t

predpokladané množstvo
odpadu uloženého
na skládku

1 200 t

1 200 t

1 200 t

áno

áno

áno

Merateľný ukazovateľ

realizácia a výstavba stojísk
pre kontajnery

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od
obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni, na
zabezpečenie pravidelného vývozu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych
skládok – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí. Zber, odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu mesto vykonáva prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Šurany
Mestského podniku služieb Šurany.
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Program č. 7: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zámer programu:
Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
1 000,00

2023
1 000,00

2024
1 000,00

Komentár k programu:
Program zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením atraktívneho a zdravého prostredia pre
život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery
znečistenia životného prostredia, na ochranu prírody a krajiny v meste Šurany a okolí.

Podprogram 7.1 Ochrana životného prostredia
Zámer podprogramu: Výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
Cieľ
Zabezpečiť kvalitný servis
v prenesených
kompetenciách v oblasti
ochrany ovzdušia
Zabezpečiť kvalitný servis
v prenesených
kompetenciách v oblasti
ochrany vôd
Zabezpečiť kvalitný servis
v prenesených
kompetenciách v oblasti
ochrany drevín

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet vydaných súhlasov,
stanovísk, rozhodnutí
a kontrol

40

40

40

počet vydaných, stanovísk,
podnetov a kontrol

5

5

5

počet vydaných, stanovísk,
podnetov a kontrol

40

40

40

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy a samosprávnych
kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana
prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia.

Podprogram 7.2 Verejná zeleň
Zámer podprogramu: Šurany – mesto plné zelene.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku, Mestský podnik služieb Šurany
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Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť starostlivosť
o zeleň v meste a mestských
parkoch

Zachovanie zelene v meste
cielenou reguláciou výrubu
drevín

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

1,6

1,6

1,6

20

20

20

40

40

40

3 za 1

3 za 1

3 za 1

plocha udržiavanej verejnej
zelene v hektároch
počet kosieb zelene počas
roka
počet vydaných povolení
na výrub drevín
počet drevín na náhradnú
výsadbu

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene,
hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov,
údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín,
revitalizácia drevín, a pod.
Starostlivosť o životné prostredie a zeleň – kosenie, polievanie, údržbu mesto vykonáva
prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Šurany Mestského podniku služieb Šurany.

Program č. 8: ROZVOJ OBCÍ
Zámer programu:
Transparentná a efektívna činnosť pri napĺňaní zámerov mesta.
Bežné výdavky
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022

2023

89 000,00

89 000,00

2024
89 000,00

Program predstavuje bežné výdavky na aktivity a činnosti mesta, zamerané na rozvoj mesta.

Podprogram 8.1 Verejné obstarávanie
Zámer podprogramu: Transparentné verejné obstarávanie.
Zodpovednosť:
príslušné oddelenia MsÚ
Cieľ
Zabezpečiť transparentný
a odborný priebeh verejných
obstarávaní

Merateľný ukazovateľ
počet uzatvorených zmlúv
vychádzajúcich z VO
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Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

5

5

5
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Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na
nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné
podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.
neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania v súlade
s príslušným vnútorným predpisom.

Podprogram 8.2 Revitalizácia zelene
Zámer podprogramu: Omladenie a obnova rastlinstva v meste, obmedzenie asfaltových
a betonových plôch.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
Cieľ
Zabezpečiť rozvoj mesta
v oblasti revitalizácie

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet ks vysadených kvetov
za rok

700

700

700

počet ks vysadených drevín
za rok

40

40

40

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti spojené s údržbou a zakladaním verejnej zelene a jej súčastí.

Podprogram 8.3 Detské ihriská
Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť budovanie a
pravidelnú údržbu detských
ihrísk

počet detských ihrísk

Cieľová
hodnota
2022
4

Cieľová
hodnota
2023
4

Cieľová
hodnota
2024
4

predpokladaný počet
zakúpených preliezok

2

2

2

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: výmena piesku v pieskoviskách, údržba detských ihrísk na
sídliskách a doplnenie vybavenia detských ihrísk v meste a na sídliskách novými prvkami.

Podprogram 8.4 Oddychové zóny a verejné priestranstvá
Zámer podprogramu: Vhodne upravené prostredie pre oddych obyvateľov.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
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Cieľ

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet nových lavičiek
v meste

5

5

5

počet nových odpadkových
košov v meste

5

5

5

počet verejných toaliet

2

2

2

Merateľný ukazovateľ

Doplnenie lavičiek
a odpadkových košov
v meste
Zabezpečiť pravidelnú
údržbu verejných toaliet

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti zamerané na spríjemnenie a skrášlenie prostredia určeného
pre oddych obyvateľov. Pre oddych občanov slúžia aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené v meste a
na sídliskách a ktoré treba udržiavať v dobrom stave – pravidelné opravy a nátery. Nakoľko na
niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek,
podľa finančných možností. V meste sa nachádzajú dve verejné toalety – pri Mestskej
poliklinike Šurany a na Námestí hrdinov (otvorené len pri konaní podujatí v meste), ktoré si
tiež vyžadujú pravidelnú údržbu.

Podprogram 8.5 Príprava rozvojových projektov
Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom vlastných a cudzích zdrojov.
Zodpovednosť:
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania
a správy mestského majetku
Cieľ

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

% úspešnosť realizovaných
verejných obstarávaní

100

100

100

dodržanie časových lehôt

áno

áno

áno

2

2

2

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť efektívnu
prípravu odborných
podkladov k realizovaným
investičným akciám mesta
Zabezpečiť vypracovanie
projektov smerujúcich
k rozvoju mesta

predpokladaný počet
projektov

Komentár k podprogramu:
Obsahom podprogramu je príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta,
príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie
verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám
zahájených v najbližšom období do realizácie.

Program č. 9: ZÁSOBOVANIE VODOU
Zámer programu:
Zásobovanie
obyvateľov
vodou
vodárenskej spoločnosti, a.s.

prostredníctvom
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Západoslovenskej
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Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku
Rok
Rozpočet spolu v EUR
Cieľ

2022
2023
2024
19 000,00 19 000,00 19 000,00
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet artézskych studní

1

1

1

celkový počet
vodovodných prípojok

2 504

2 504

2 504

Merateľný ukazovateľ

Zabezpečiť prevádzku
a údržbu artézskej studne
Zabezpečiť kvalitnú a
hygienicky nezávadnú vodu vo
verejných vodovodoch mesta

Komentár k programu:
Program zahŕňa výdavky spojené s udržiavaním artézskej studne v dobrom technickom stave,
drobné rekonštrukcie, opravy. Prevádzku a údržbu vodovodov zabezpečuje pre mesto
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Program č. 10: VEREJNÉ OSVETLENIE
Zámer programu:
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Šurany.
Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku
Rok
Rozpočet spolu v EUR

Cieľ
Zabezpečiť efektívnu
prevádzku verejného
osvetlenia
Zabezpečiť operatívne
odstraňovanie nedostatkov
a porúch
Rozširovanie existujúcej
siete verejného osvetlenia

2022
2023
2024
65 500,00 65 500,00 65 500,00
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet prevádzkovaných
svetelných bodov v meste

1055

1055

1055

% celkovej svietivosti
svetelných bodov v meste

95

95

95

do 24 h

do 24 h

do 24 h

5

5

5

Merateľný ukazovateľ

doba odstránenia poruchy
počet nových svetelných
bodov

Komentár k programu:
Program zahŕňa zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v
meste tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia –
čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Súčasťou údržby
verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie.
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Program č. 11: ŠPORT
Zámer programu:
Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
110 500,00 110 500,00 110 500,00

Komentár k programu:
Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Program
zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre
výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program
obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na
území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta.

Podprogram 11.1 Podpora športových podujatí
Zámer podprogramu: Podporiť rozvoj športu v meste.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť športové aktivity
a podujatia
Podporiť športové podujatia
organizované pre širokú
verejnosť

Merateľný ukazovateľ
počet športových klubov
v meste
počet druhov športu
počet podporených
športových podujatí za rok
počet zorganizovaných
športových podujatí mestom

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

18

18

18

20

20

20

2

2

2

1

1

1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti: organizácia športových podujatí, propagácia jednotlivých
druhov športu za účelom čo najväčšieho zapojenia (predovšetkým detí a mládeže) do športu v
meste.

Podprogram 11.2 Športové areály
Zámer k podprogramu: Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na
území mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
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Cieľ
Zabezpečiť priestor pre
aktívne športové využitie
futbalových štadiónov

Merateľný ukazovateľ
počet futbalových štadiónov

Cieľová
hodnota
2022
3

Cieľová
hodnota
2023
3

Cieľová
hodnota
2024
3

6

6

6

10

10

10

Zabezpečiť priestor pre
aktívne športové využitie
športovej haly

predpokladaný počet hodín
denného využitia futbalového
štadióna
predpokladaný počet hodín
denného využitia športovej
haly

8

8

8

Zabezpečiť funkčnosť
a údržbu športových areálov

počet klubov využívajúcich
služby športovej haly
funkčnosť futbalových
štadiónov

áno

áno

áno

údržba športových areálov

áno

áno

áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti: aktívne športové využitie priestorov futbalových štadiónov,
športovej haly a ostatných športových areálov pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže a
moderný priestor pre športové podujatia.

Podprogram 11.3 Grantová podpora
Zámer k podprogramu: Podpora organizovaných športových aktivít v meste vytváraním
materiálnych podmienok pre činnosť športových oddielov.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť podporu
športových klubov v meste

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladaný počet
podaných žiadostí za rok

15

15

15

predpokladaný počet
podporených športových
klubov

15

15

15

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta. Podpora je účelovo
určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej
výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov.
Prostriedky na podporu športových klubov sú plánované vo forme dotácií z rozpočtu mesta,
pričom sa postupuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.
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Program č. 12: KULTÚRNE SLUŽBY
Zámer programu:
Rozvoj kultúrnych služieb
a návštevníkov mesta.

a

Rok
Rozpočet spolu v EUR

spoločenských

aktivít

pre

obyvateľov

2022
2023
2024
244 200,00 244 200,00 244 200,00

Komentár k programu:
V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity
sú zamerané na vytvorenie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé a bohaté
kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (dovozová a domáca kultúra, tradičné
podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy,
výročia mesta, výstavy).
Na organizovanie kultúrnych podujatí je zriadená príspevková organizácia mesta Mestské
kultúrne stredisko Šurany, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom.

Podprogram 12.1 Mestské kultúrne stredisko Šurany
Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulú činnosť Mestského kultúrneho strediska Šurany.
Zodpovednosť:
Oddelenie finančné
Cieľ
Zabezpečiť organizáciu
kultúrnych a spoločenských
podujatí pre obyvateľov
a návštevníkov mesta

Merateľný ukazovateľ
poskytovanie príspevku
pre príspevkovú organizáciu
MSKS

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

mesačne

mesačne

mesačne

Komentár k podprogramu:
Podprogram obsahuje mesačné poukazovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácii
Mestské kultúrne stredisko, SNP 1, Šurany podľa schváleného rozpočtu mesta Šurany.

Podprogram 12.2 Kultúrne zariadenia
Zámer k podprogramu: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokej verejnosti.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
Mestské kultúrne stredisko Šurany
Cieľ
Zabezpečiť priestor pre
organizovanie kultúrnych

Merateľný ukazovateľ
Synagóga
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podujatí pre obyvateľov a
návštevníkov mesta

predpokladaný počet
zorganizovaných kultúrnych
podujatí za rok

6

6

6

500

500

500

10

10

10

9 000

9 000

9 000

10

10

10

1000

1000

1000

500

500

500

8

8

8

200

200

200

500

500

500

40 000

40 000

40 000

200

200

200

počet nových kníh
nakúpených za rok

500

500

500

predpokladaný prírastok kníh

900

900

900

51 000

51 000

51 000

20

20

20

celková návštevnosť (osôb)
kultúrnych podujatí za rok
Spoločenská hala
predpokladaný počet
zorganizovaných kultúrnych
a spoločenských podujatí za
rok
celková návštevnosť (osôb)
kultúrnych podujatí za rok
Kultúrne zariadenie
Nitriansky Hrádok
predpokladaný počet
zorganizovaných kultúrnych
a spoločenských podujatí za
rok
celková návštevnosť (osôb)
kultúrnych podujatí za rok
počet relácií do rozhlasu
Kultúrne zariadenie
Kostolný Sek
predpokladaný počet
zorganizovaných kultúrnych
a spoločenských podujatí za
rok
celková návštevnosť (osôb)
kultúrnych podujatí za rok
počet relácií do rozhlasu
Zabezpečiť dostupnosť
umeleckej a odbornej
literatúry pre všetkých
obyvateľov mesta

Mestská knižnica
predpokladaný počet
výpožičiek za rok

počet čitateľov knižnice
celkový počet kníh
knižničného fondu
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počet zorganizovaných
podujatí
6 000

6 000

6 000

počet návštevníkov knižnice
za rok

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestskou
príspevkovou organizáciou – Mestské kultúrne stredisko Šurany, SNP 16, Šurany.
Prvok 12.2.1 Podpora kultúrnych podujatí
Zámer prvku: Podpora organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí v meste.
Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Mestské kultúrne stredisko Šurany
Cieľ
Zabezpečiť kultúrne
podujatia v meste

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet
podporených kultúrnych
podujatí za rok
celková návštevnosť
podporených podujatí za rok

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

1

1

1

70%

70%

70%

Program č. 13: SPOLOČENSKÉ SLUŽBY
Zámer programu:
Služby samosprávy zamerané na kvalitné poskytovanie služieb.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
18 726,00 18 726,00 18 726,00

Komentár k programu:
V programe sú zahrnuté výdavky spojené s propagáciou a prezentáciou mesta, zabezpečením
exteriérových, interiérových opráv a rekonštrukcií na Domoch smútku v Šuranoch, v
Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku alebo Spoločenskej haly. Všeobecné služby
predstavujú výdavky na revitalizačné práce na cintorínoch v mestských častiach a na ozvučenie
domov smútku, ďalej promptné vybavenie všetkých žiadostí pre podnikateľov a spríjemnenie
života obyvateľom organizovaním spoločenských podujatí.
Program obsahuje aj výdavky na finančnú podporu občianskych združení so sídlom na území
mesta zameraných na vykonávanie spoločenskej činnosti (napr. Miestny spolok Slovenského
červeného kríža, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz záhradkárov a
ďalšie).
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Podprogram 13.1 Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu: Mesto Šurany – mesto s bohatou históriou. Propagácia a prezentácia
dosiahnutých výsledkov, otvorená komunikácia s médiami
a verejnosťou.
Zodpovednosť:
Úsek prednostky mesta, Oddelenie organizačné
Cieľ
Zabezpečiť aktívnu
propagáciu a prezentáciu
mesta

Zabezpečiť aktuálnosť
webovej stránky mesta

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet vydaných druhov
propagačných
a informačných materiálov
mesta za rok

2

2

2

počet tlačových správ
v regionálnych médiách

5

5

5

Merateľný ukazovateľ

počet reportáží
v regionálnych televíziách
kontrola aktuálnosti
internetovej stránky
za mesiac

5

5

5

20

20

20

tvorba databázy
fotodokumentácií v rôznych
oblastiach

áno

áno

áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti zamerané na prípravu a zverejňovanie textov, grafických
návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu
mesta, budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti mestského úradu ako výkonnej
inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti
občanov.

Podprogram 13.2 Služby podnikateľom
Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení.
Zodpovednosť:
Oddelenie podnikateľskej činnosti
Cieľ
Zabezpečiť rýchle
administratívne úkony podľa
požiadaviek právnických
a fyzických osôb

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

čas potrebný na vydanie
rozhodnutia od podania
žiadosti v dňoch

5

5

5

čas potrebný na vydanie
licencie v dňoch

5

5

5

270

270

270

Merateľný ukazovateľ

počet prevádzok, obchodov
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Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o vydávanie rozhodnutí na vymedzenie prevádzkového času,
stanoviská na umiestnenie prevádzky, osvedčenia o zápise do evidencie samostatne
hospodáriacich roľníkov a licencie na umiestnenie výherných prístrojov v prevádzke.

Podprogram 13.3 Trhovisko
Zámer podprogramu: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.
Zodpovednosť:
Oddelenie podnikateľskej činnosti
Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet predajných miest na
území mesta

10

10

10

počet prevádzkovaných
trhovísk na území mesta

1

1

1

Cieľ
Zabezpečiť efektívnu
prevádzku verejných
trhovísk

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram obsahuje činnosti zamerané na zabezpečenie komplexného servisu pre
predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách. Predmetom aktivity je povoľovanie predaja na
trhových miestach.

Podprogram 13.4 Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu: Zachovať tradície jarmokov a trhov pre obyvateľov a návštevníkov
mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie podnikateľskej činnosti
Cieľ
Organizačne zabezpečiť
usporiadanie trhov, jarmokov
v meste

Merateľný ukazovateľ
počet usporiadaných trhov
a jarmokov v meste za rok

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

3

3

3

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti spojené s organizáciou trhov, zabezpečením účasti
trhovníkov, propagáciou, služieb, výberom poplatkov. Mesto Šurany pri organizovaní
jarmokov a trhov spolupracuje s príspevkovou organizáciou mesta s Mestským kultúrnym
strediskom Šurany.

Podprogram 13.5 Kronika
Zámer podprogramu: Obraz komplexného diania v meste pre súčasné aj budúce generácie.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
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Cieľ
Zabezpečiť pravidelné
vedenie kroniky
Zabezpečiť využívanie
záznamov kroniky pre prácu
s občanmi

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet
zaznamenaných udalostí
zo života v meste za rok
počet prezentácií kroniky
mesta za rok
dostupnosť kroniky
na internete

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

12

12

12

1

1

1

áno

áno

áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta
a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti.

Podprogram 13.6 Grantová podpora
Zámer k podprogramu: Podpora organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí v
meste.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť podporu činnosti
občianskych združení v
meste

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

predpokladaný počet
podaných žiadostí za rok

20

20

20

predpokladaný počet
podporených OZ

20

20

20

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu ide o podporu občianskych združení – spoločenských organizácií na
území mesta. Podpora je účelovo určená na činnosť občianskych združení, úhradu nákladov na
dopravu, nájomné za priestory, nákup ošatenia, organizačné a technické zabezpečenie podujatí.
Prostriedky na podporu občianskych združení – spoločenských organizácií sú plánované vo
forme dotácií z rozpočtu mesta, pričom sa postupuje podľa všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šurany o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.
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Program č. 14: VZDELÁVANIE
Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby
a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
2 961 027,00 2 961 027,00 2 961 027,00

Komentár k programu:
Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach
predškolskej výchovy, v základných školách, v základnej umeleckej škole a v centre voľného
času. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v
jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na
mimoškolské činnosti. Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované
organizáciami mesta s právnou subjektivitou.

Podprogram 14.1 Predškolská výchova
Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a
rodičov.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
Oddelenie finančné
Cieľ
Dosiahnuť čo najvyššiu
kvalitu výchovných
a vzdelávacích služieb
v materských školách

Merateľný ukazovateľ
počet
prevádzkovaných
materských škôl
pravidelné zasielanie
finančných prostriedkov na
zabezpečenie prevádzky
materských škôl

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

2

2

2

mesačne

mesačne

mesačne

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva a vedy SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení
neskorších predpisov.

56

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Prvok 14.1.1 Materská škola Mostná 1, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces pre detí
v predškolskom veku
Zabezpečiť dostupné
a kvalitné stravovanie detí

počet tried v MŠ

Cieľová
hodnota
2022
7

Cieľová
hodnota
2023
7

Cieľová
hodnota
2024
7

počet detí v MŠ

139

139

139

počet stravujúcich sa detí

139

139

139

počet tried v MŠ

Cieľová
hodnota
2022
7

Cieľová
hodnota
2023
7

Cieľová
hodnota
2024
7

počet detí v MŠ

142

142

142

počet stravujúcich sa detí

142

142

142

Merateľný ukazovateľ

Prvok 14.1.2 Materská škola MDŽ 26, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces pre detí
v predškolskom veku
Zabezpečiť dostupné
a kvalitné stravovanie detí

Merateľný ukazovateľ

Podprogram 14.2 Základné vzdelávanie
Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy
rodičov.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
Oddelenie finančné
Cieľ
Dosiahnuť kvalitný
výchovnovzdelávací
proces v základných
školách

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet
prevádzkovaných
základných škôl

2

2

2

počet žiakov
navštevujúcich ZŠ

594

594

594

Merateľný ukazovateľ

pravidelné zasielanie
finančných prostriedkov na
zabezpečenie prevádzky
základných škôl

mesačne

mesačne

mesačne

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti
základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho
rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných
57

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024
priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky
základnej školy – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní
a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v
základnej škole.

Prvok 14.2.1 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú
výchovu a vzdelávanie
školopovinnej mládeže

Merateľný ukazovateľ
počet tried v ZŠ
počet žiakov v ZŠ

Cieľová
hodnota
2022
11

Cieľová
hodnota
2023
11

Cieľová
hodnota
2024
11

198

198

198

Prvok 14.2.2 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany - Školský klub detí
a školská jedáleň
Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre
voľno časové aktivity
školopovinných detí
Zabezpečiť dostupné a
kvalitné stravovanie žiakov
Zvýšiť atraktívnosť
stravovania v školských
jedálňach

Merateľný ukazovateľ
počet žiakov navštevujúcich
ŠKD

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

67

67

67

160

160

160

80

80

80

Cieľová
hodnota
2022
20

Cieľová
hodnota
2023
20

Cieľová
hodnota
2024
20

396

396

396

počet stravujúcich sa žiakov
% podiel stravujúcich sa
žiakov z celkového počtu
žiakov ZŠ

Prvok 14.2.3 Základná škola, SNP 5, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť kvalitnú
výchovu a vzdelávanie
školopovinnej mládeže

Merateľný ukazovateľ
počet tried v ZŠ
počet žiakov v ZŠ

Prvok 14.2.4 Základná škola, SNP 5, Šurany - Školský klub detí a školská
jedáleň
Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre
voľnočasové aktivity
školopovinných detí

Merateľný ukazovateľ
počet žiakov navštevujúcich
ŠKD
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Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

121

121

121

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024
Zabezpečiť dostupné a
kvalitné stravovanie žiakov
Zvýšiť atraktívnosť
stravovania v školských
jedálňach

počet stravujúcich sa žiakov
% podiel stravujúcich sa
žiakov z celkového počtu
žiakov ZŠ

250

250

250

80

80

80

Podprogram 14.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
Oddelenie finančné
Cieľ
Zabezpečiť kvalitné a
širokospektrálne
vzdelávanie a výchovu
v oblasti voľnočasových
aktivít

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

počet základných
umeleckých škôl

1

1

1

počet centier
voľného času

1

1

1

mesačne

mesačne

mesačne

Merateľný ukazovateľ

pravidelné zasielanie
finančných prostriedkov na
zabezpečenie prevádzky
základných škôl

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie
voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. a o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 324/2008 o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti,
centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Stanovené
ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami,
kvalitu poskytovaných voľnočasových aktivít detí a vytvorenie podmienok na výchovu a
vzdelávanie v školských zariadeniach.

Prvok 14.3.1 Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre
voľno časové aktivity
školopovinných detí

Merateľný ukazovateľ
celkový počet žiakov CVČ
počet prevádzkovaných
záujmových útvarov-krúžkov
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Cieľová
hodnota
2022
435

Cieľová
hodnota
2023
435

Cieľová
hodnota
2024
435

21

21

21

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Prvok 14.3.2 Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Šurany

Cieľ
Zabezpečiť kvalitné
mimoškolské záujmové
umelecké vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ
počet žiakov
počet vyučovaných
umeleckých odborov

Cieľová
hodnota
2022
333

Cieľová
hodnota
2023
333

Cieľová
hodnota
2024
333

3

3

3

Podprogram 14.4 Transfery pre školy
Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
Oddelenie finančné
Cieľ
Zabezpečiť podporu detí
zo sociálne
znevýhodneného prostredia
pri vzdelávacom procese

Merateľný ukazovateľ
počet detí
poberajúcich
dotáciu na stravu
počet detí
poberajúcich
dotáciu na školské
potreby

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

100

100

100

21

21

21

Komentár k podprogramu:
Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácie na podporu výchovy k
plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytujú v zmysle
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v znení neskorších predpisov. V tomto podprograme mesto financuje okrem uvedeného aj
opravy a údržbu budov vo vlastníctve mesta, ktoré boli školám a školským zariadeniam
pridelené do správy.

Program č. 15: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Zámer programu:
Komplexné sociálne služby a zabezpečenie starostlivosti pre sociálne odkázané
skupiny občanov.
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022
2023
2024
765 896,00 765 896,00 765 896,00
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Komentár k programu:
Program Sociálne zabezpečenie predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta Šurany, ktorí sú
odkázaní na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi,
hendikepovaným obyvateľom, starostlivosť o seniorov, rómske deti, deti z detských domovov
a pomoc rodinám s viacerými deťmi.
Program Sociálne zabezpečenie predstavuje výdavky vo forme príspevku na činnosť pre
príspevkovú organizáciu Domov Jesienka Šurany, ktorý zabezpečuje sociálnu starostlivosť o
obyvateľov mesta Šurany a výdavky vo forme príspevku na činnosť pre príspevkovú
organizáciu Mestská poliklinika Šurany, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre
obyvateľov mesta Šurany ale aj širokého okolia.

Podprogram 15.1. Domov Jesienka Šurany
Zámer podprogramu: Sociálna starostlivosť o obyvateľov v Špecializovanom zariadení,
Útulku a Zariadení pre seniorov.
Zodpovednosť:
Oddelenie finančné, Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva, Domov Jesienka Šurany
Cieľ
Zabezpečiť sociálnu
starostlivosť pre klientov
Domova Jesienka Šurany

Zabezpečiť starostlivosť o
zdravotne hendikepovaných
obyvateľov opatrovateľskou
službou
Zabezpečiť stravovanie pre
vymedzený okruh klientov
(dôchodcovia, nepriaznivý
zdravotný stav, nepriaznivá
životná situácia)

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

poskytovanie príspevku pre
príspevkovú organizáciu
Domov Jesienka Šurany

mesačne

mesačne

mesačne

počet klientov umiestnených
v Špecializovanom zariadení

32

32

32

počet klientov umiestnených
v Útulku

10

10

10

počet klientov umiestnených
v Zariadení pre seniorov

28

28

28

počet klientov využívajúcich
opatrovateľskú službu za rok

15

15

15

počet klientov využívajúcich
službu stravovanie za rok

185

185

185

Merateľný ukazovateľ

Komentár k podprogramu:
Podprogram je zameraný na poskytovanie:
 sociálnej pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
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podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon
o sociálnych službách“) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova
choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie,
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa,
sociálnej služby fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm.
a) zákona o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže
doterajšie bývanie užívať; občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby
v útulku musí byť psychicky a fyzický zdravý so schopnosťou sebaobslužných úkonov,
sociálnej pomoci fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
sociálnej pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3a zákona o sociálnych službách,
ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona o sociálnych
službách,
stravovania fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Domov Jesienka Šurany poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do
domácnosti fyzickým osobám. Stravovanie je zabezpečené len v pracovných dňoch formou
obedov.

Podprogram 15.2 Denné centrá pre seniorov
Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov, aktívny a spoločensky
integrovaný život seniorov mesta.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre
aktívny život seniorov v
meste

Merateľný ukazovateľ
počet prevádzkovaných
klubov dôchodcov v meste
predpokladaný počet stálych
členov klubov

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

3

3

3

320

320

320

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri
uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných
centrách.

62

Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024

Podprogram 15.3 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO
Zámer podprogramu: Komplexná sociálna starostlivosť o obyvateľov.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť okamžité riešenie
krízových situácií občanov
mesta
Zabezpečiť dôstojný pohreb
pre osamelých občanov

Zabezpečiť pomoc rodinám
pri narodení dieťaťa
Rodinné prídavky

Merateľný ukazovateľ
predpokladaný počet kladne
vybavených žiadostí za rok
predpokladaný počet
sociálnych pohrebov za rok
predpokladané náklady
na jeden pohrebný obrad
predpokladaný počet
vyplatených dávok spolu
za rok
počet riešených prípadov
za rok

Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

5

5

5

5

5

5

500

500

500

70

70

70

10

10

10

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú činnosti:
 pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na
zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia
domácnosti, zakúpenia školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadnych
liečebných nákladov; jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej
forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme,
 pomoc pri usporiadaní pohrebu občanom mesta v prípade, ak sa nenašli žiadni rodinní
príslušníci, ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí neboli ochotní pohreb zabezpečiť
alebo ak sa v katastrálnom území mesta našli ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni
rodinní príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa totožnosť nezistila,
 poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, rodičom, ktorým sa narodilo dieťa.

Podprogram 15.4 Mestská poliklinika Šurany
Zámer podprogramu: Komplexná zdravotná starostlivosť o obyvateľov.
Zodpovednosť:
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ
Zabezpečiť zdravotnú
starostlivosť na území mesta

Merateľný ukazovateľ
poskytovanie príspevku pre
príspevkovú organizáciu
Mestská poliklinika Šurany
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Cieľová
hodnota
2022

Cieľová
hodnota
2023

Cieľová
hodnota
2024

podľa
potreby

podľa
potreby

podľa
potreby
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Komentár k podprogramu:
Zdravotnú starostlivosť na území mesta Šurany poskytuje predovšetkým Mestská poliklinika
Šurany, SNP 2, Šurany, ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom podľa potreby.
Mestská poliklinika Šurany poskytuje svojim pacientom primárnu, špecializovanú a
rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú zdravotnú službu, služby RTG
pracoviska. Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych služieb pacientom je doplnená
prenájmom priestorov mestskej polikliniky pre Hematologické a biochemické laboratórium
a lekáreň.
Cieľom Mestskej polikliniky Šurany je zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania
zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým
vybavením na jednom centrálnom mieste s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre
existujúcich a budúcich pacientov.

Program č. 16: ROZVOJ OBCÍ
Zámer programu:
Transparentná a efektívna činnosť pri napĺňaní zámerov mesta.
Kapitálové výdavky
Rok
Rozpočet spolu v EUR

2022

2023

356 340,00

183 840,00

2024
183 840,00

0
Komentár k programu:
Program predstavuje výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700,00
EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Slúžia na financovanie
investičných potrieb mesta, predovšetkým na rozvojové programy schválené v koncepcii
rozvoja mesta.

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany
Vypracovala:
Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany
V Šuranoch dňa 19.11.2021
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Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
zriadených mestom podľa osobitného predpisu (školy a školské zariadenia).

Textová časť k návrhu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany
na roky 2022 – 2024
Rozpočet organizácia predkladá ako vyrovnaný.
Bežné príjmy
R.č. Podpoložka
21 292 012

28 312 001
EUR

Názov
Z dobropisov zníženie o 223,00 EUR
- organizácia nemá žiadne informácie o dobropisoch na kalendárne roky
2022, 2023, 2024

Zo ŠR okrem prenesených kompetencií /stravovanie, HN/ zníženie o 8 064,00
- organizácia nedisponuje so sumou pridelenou na podporu výchovy
k stravovacím návykom na kalendárne roky 2022, 2023, 2024

34
312 011
245,00 EUR

Prenesené kompetencie nenormatívne – pandemický príspevok zníženie o
- organizácia neobdržala sumu pridelenú na pandemický príspevok na
kalendárne roky 2022, 2023, 2024

Bežné príjmy
R.č. Podpoložka
24
632 001

Názov
Energie zníženie o 223,00 EUR
- zníženie o sumu dobropisu plynu a elektrické energie, nie sú známe sumy
budúcich dobropisov

34

Všeobecný materiál zníženie o 245,00 EUR
- zníženie o prostriedky z pandemického príspevku určených na rúška,
dezinfekčné a čistiace prostriedky

37

633 006

633 011

Potraviny zníženie o 8 064,00 EUR
- zníženie o finančné prostriedky prenesených kompetencií /stravovanie,
hmotná núdza/ 8 064,00 EUR, organizácia neobdržala sumu pridelenú
na podporu výchovy k stravovacím návykom na kalendárne roky 2022,
2023, 2024

Za správnosť údajov zodpovedá:

Daniela Hužvárová, v.r.
poverená riadením MŠ, Mostná 1, Šurany
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Textová časť k návrhu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
na roky 2022 – 2024
PRÍJMY
Položky
223 r.č. 6

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
podpoložka 223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
podpoložka 223 002 – za školy a školské zariadenia
podpoložka 223 003 – za stravné
Organizácia vychádza z predpokladu, že príjem na týchto položkách
bude
podobný ako v roku 2021, preto sú sumy ponechané.

292 r. č. 13

Ostatné príjmy zníženie o 635,00 EUR
podpoložka 292 012 Z dobropisov zníženie o 635,00 EUR.
Výšku dobropisov nevieme vopred predpokladať, preto
viacročného rozpočtu uvádzame nulovú hodnotu.

312 r.č. 21

do

návrhu

Transfery v rámci verejnej správy zníženie o 10 748,00 EUR
podpoložka 312 001 Zo ŠR (stravovanie, HN) zníženie o 9 498,00 EUR.
Organizácia v tomto čase nepozná výšku dotácie, ktorá bude poskytnutá na
stravovanie, preto uvádzame nulovú hodnotu.
podpoložka 312 011 Projekt „Múdre hranie“ zníženie o 1 000,00 EUR.
Ukončenie projektu.
podpoložka 312 011 Dezinfekcia zníženie o 250,00 EUR. Jednalo sa
o jednorazový príspevok poskytnutý v r. 2021.
podpoložka 312 007 – Z rozpočtu obce – predpokladáme rovnaký prísun peňazí
z rozpočtu obce, preto je suma ponechaná.

VÝDAVKY
Položky
610 r.č. 3
620 r.č. 9
627 r.č. 19

632 r.č. 23
633 r.č. 29

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
Suma určená na mzdy, odvody a DDS za december 2021 nie je zahrnutá
v 2. úprave na rok 2021 a ani vo viacročnom rozpočte. O túto čiastku upravíme
rozpočet v 1. úprave v r. 2022.
Energie, voda a komunikácie
Ponechané sumy.
Materiál zníženie o 7 010,00 EUR
podpoložka 633 006 Všeobecný materiál zníženie o 1 885,00 EUR. V tejto
podpoložke boli v roku 2021 zahrnuté edukačné pomôcky zakúpené na
základe dotácie „Múdre hranie“ v sume 1 000,00 EUR. S touto dotáciou však
v nasledujúcich rokoch nepočítame.
podpoložka 633 011 Potraviny zníženie o 5 125,00 EUR. Znížené o dotáciu na
stravovanie predškolákov.
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Tabuľkovú časť rozpočtu príjmov a výdavkov organizácia predkladá ako vyrovnaný
/príjmy=výdavky/.
Za správnosť údajov zodpovedá:

Erika Sekanová, v.r.
riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany

Textová časť k návrhu rozpočtu Základnej školy,
Bernolákova 35, Šurany na roky 2022 – 2024
Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2022-2024 je predkladaný
v zmysle plánu práce MsZ Šurany na II. polrok 2021 .
Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné
operácie.
V predloženom Návrhu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany vychádzame
z poslednej 2. úpravy rozpočtu k 31.12.2021.
Príjmová aj výdavková časť Návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 zostáva v porovnaní
s očakávanou skutočnosťou (2.úpravou rozpočtu) k 31.12.2021 nezmenená.
Sumarizácia rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov
Predložený Návrh rozpočtu Základnej školy na roky 2022-2024 predkladáme ako celok
vyrovnaný vo výške 653 805,00 EUR v príjmovej aj vo výdavkovej časti.
Treba však upozorniť, že predmetné príjmy a výdavky nezahŕňajú skutočnú potrebu základnej
školy na mzdové prostriedky, konkrétne Položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní (r.9) je
nižšia o 15 262,00 eur v porovnaní so skutočnou potrebou základnej školy, z dôvodu nutnosti
zostaviť vyrovnaný rozpočet.
Z uvedeného dôvodu, že normatívne prostriedky nepokrývajú potrebu na fungovanie základnej
školy, bude potrebné aj v nasledujúcich rokoch žiadať prostredníctvom dohodovacieho konania
o navýšenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Jana Hatinová, v.r.
riaditeľka ZŠ, Bernolákova 35, Šurany
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Textová časť k návrhu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany
na roky 2022 – 2024
Viacročný rozpočet na kalendárne roky 2022, 2023, 2024
vyrovnaný.
Bežné príjmy
R.č. Podpoložka
22
292 012

28

312 001

30

312 007

31

312 008

46

312 011

predkladá organizácia ako

Názov
Z dobropisov zníženie o 511,00 EUR
-organizácia nemá žiadne informácie o dobropisoch na kalendárne roky
2022, 2023, 2024
Zo ŠR okrem prenesených kompetencií zníženie o 37 500 EUR
-organizácia neobdržala sumu pridelenú na podporu výchovy
k stravovacím návykom na kalendárne roky 2022, 2023, 2024
Z rozpočtu obce zníženie o 20 000,00 EUR
-zníženie finančných prostriedkov od zriaďovateľa, v kalendárnom roku
2021 boli poskytnuté na opravu havarijného stavu vodoinštalácie
Z rozpočtu vyššieho územného celku /NSK/ zníženie o 1 700,00 EUR
-suma na projekt z NSK bola určená len pre kalendárny rok 2021
Prenesené kompetencie nenormatívne – projekt z MŠ SR „Spolu múdrejší“
zníženie o 750,00 EUR
-suma na projekt z MŠ SR bola určená len pre kalendárny rok 2021

Príjmové finančné operácie
R.č. Podpoložka Názov
55 453
Prostriedky z predchádzajúcich rokov zníženie o 493,00 EUR
- v kalendárnom. roku 2021 to boli finančné prostriedky na príjmovom
účte ŠJ z predchádzajúceho roka, organizácia nepredpokladá finančné prostriedky
z predchádzajúcich rokov na kalendárne roky 2022, 2023, 2024
Celkom zníženie príjmov o 60 954,00 EUR.
Bežné výdavky
R.č. Podpoložka
13
614 000

24

632001

34

633 006

35

633 009

37

633 011

Názov
Odmeny zníženie o 750,00 EUR
-suma na projekt “Spolu múdrejší“ z MŠ SR bola určená len pre
kalendárny rok 2021
Energie zníženie o 501,00 EUR
- zníženie o sumu dobropisu plynu a el. energie, nie sú známe sumy
budúcich dobropisov
Všeobecný materiál zníženie o 10,00 EUR
-zníženie o prostriedky z Univerzity Mateja Bella v B. Bystrici určené pre
kalendárny rok 2021 na materiál pre cvičnú školu na pedag. prax
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky zníženie o 1 700,00 EUR
-zníženie na učebných pomôckach o projekt z NSK určený na kalendárny
rok 2021 „Pasovacia slávnosť v ŠKD“
Potraviny zníženie o 37 993,00 EUR
-zníženie o finančné prostriedky prenesených kompetencií /stravovanie,
hmotná núdza/ 37 500,00 EUR a príjmové finančné prostriedky vo výške
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48

635 006

493,00 EUR organizácia neobdržala sumu pridelenú na podporu výchovy
k stravovacím návykom na kalendárne roky 2022, 2023, 2024
a nepredpokladá príjmové finančné operácie
Oprava a údržba budov, objektov, alebo ich časti zníženie o 20 000,00 EUR
-zníženie o finančné prostriedky, ktoré boli pridelené v kalendárnom roku
2021 na opravu havarijného stavu vodoinštalácie od zriaďovateľa

Celkom zníženie výdavkov o 60 954,00 EUR

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Monika Keméňová, v.r.
riaditeľka ZŠ, SNP 5, Šurany

Textová časť k návrhu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24,
Šurany na roky 2022 – 2024
Komentár k vybraným položkám:
Vlastné príjmy
Riadok č. 15:
V tejto položke sú uvedené preplatky z energií za rok 2021. V ďalších rokoch s tým nevieme
počítať.
Riadok č. 23:
V roku 2021 je vyššia suma, pretože nám bola preplatená žiadosť o úhradu nákladov na
dobrovoľnícku činnosť za rok 2020 a aj za rok 2021. V ďalších rokoch počítame s preplatením
nákladov na jedného doborovoľníka z ÚPSVaR.
Riadok č. 24:
V roku 2021 nám bol upravený rozpočet o značnú sumu, kvôli obmedzenej prevádzke. Úspora
bola hlavne na príplatkoch, odmenách, odvodoch a na odmenách vedúcim záujmových útvarov
z dôvodu obmedzenej prevádzky CVČ pre pandémiu COVID 19.
Riadok č. 25:
V roku 2021 nám boli schválené dva projekty z Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume
1 600 EUR. V ďalších rokoch počítame s minimálne jedným projektom v hodnote 1 000 EUR.
Bežné výdavky:
Riadok č. 3,4 a 5:
V týchto riadkoch sú uvedené mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky, ktoré sú oproti
schválenému rozpočtu na rok 2021 nižšie, z dôvodu obmedzenej prevádzky CVČ. V mesiacoch
január – apríl 2021 boli upravené mzdy na 80 % p. riaditeľka, 80 % p. vychovávateľka a 80 %
p. školníčka- upratovačka.
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Riadok č. 8:
V mesiaci august 2021 bola vyplatená jubilejná odmena a tiež práca za nadčasy v Pobytovom
tábore Tesáre a Týždenné letné aktivity.
Riadok č. 9-18:
Odvody za zamestnávateľa boli nižšie ako schválený rozpočet na rok 2021, nakoľko v prvom
polroku 2021 kvôli pandémii COVID 19 nebolo možné otvoriť záujmové útvary a preto aj
odmeny vedúcim záujmových útvarov neboli vyplácané.
Riadok č. 29-40:
V roku 2021 máme schválené dva projekty z NSK. V ďalších rokoch počítame zatiaľ s jedným
projektom, preto je aj suma v týchto položkách nižšia.
Riadok č. 33:
V roku 2021 počítame s projektom z Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 1 000 EUR.
Riadok č. 54:
Suma obsahuje poplatky za revízie (plyn, hasiace prístroje, komín), BOZP, dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, hrubú odmenu zamestnanca PaM, ktorý si službu mesačne
fakturuje, ubytovanie, autobus a stravu v pobytovom tábore, poplatky za stravovanie detí
v týždenných táboroch, vstupenky pre deti, poplatky za fekál a ďalšie základné služby, ktoré
CVČ počas roka potrebuje zrealizovať formou služieb.
Riadok č. 58:
V tejto položke sú stravné lístky pre zamestnancov, ktoré boli zakúpené v roku 2021. Od apríla
2021 si všetci zamestnanci, ktorí majú nárok na príspevok na stravovanie, vybrali finančný
príspevok na stravovanie a preto v ďalších rokoch zatiaľ nepočítame so stravnými lístkami.
Riadok č. 63:
Odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru (zamestnanci na dohodu – vedúci
záujmových útvarov). V prvom polroku 2021 neboli otvorené záujmové útvary pre pandémiu
COVID 19 a preto odmeny vedúcim záujmových útvarov neboli vyplácané. Záujmové útvary
fungujú v režime podľa aktuálneho covid automatu od septembra 2021.
Zhrnutie:
Položky boli upravené podľa predpokladu plnenia príjmov a čerpania výdavkov do
konca roka 2021.
Úprava pred podaním a schvaľovaním bola podrobne prekonzultovaná s vedením mesta
a v Rade ŠZ.
Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Ingrid Duláková, v.r.
riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany
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Textová časť k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora
Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
na roky 2022 – 2024
Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 je vypracovaný na úrovni 2. úpravy rozpočtu na rok 2021.
Je predpoklad, že finančné prostriedky v takejto výške nebudú na rozpočtované roky
postačujúce.

Za správnosť údajov zodpovedá:

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.,
riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany

71

