
M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 14.01.2022 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/24/2022 

 

 Plnenie uznesenia z XXIII.  riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 09.12.2021. 

 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z XXIII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  09.12.2021  a toto 

          

        berie na vedomie  

 

     

- bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

Spracovala:     v zmysle predlohy. 

 

Ing. Eva Augustínová, 

prednostka MsÚ Šurany    

              

Na základe:      
    

Plánu práce MsZ Šurany 

na I. polrok 2022 

 

Prizvať:  
- 

 

 

 

                                                                                           Ing. Eva Augustínová, v.r. 

                                                                                           prednostka MsÚ Šurany 

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

                  podpis predkladateľa 
 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  10.02. 2022. 
 

 



 

 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z XXIII. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 09.12.2021. 

 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 09.12.2021 bolo prijaté uznesenie č. 23/2021 -

Z, ktoré obsahovalo 14 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

 

Prerokované materiály boli vzaté na vedomie alebo schválené.  

Úlohy boli stanovené v bode XIV. uznesenia, ktoré boli splnené. 

 
 

 

 

V Šuranoch 14.01.2022 
                                                                   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

konaného dňa 09.12.2021. 
 

 

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

konaného dňa 09.12.2021 je nasledovné: 

 

Bod I. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválený v zmysle 

predlohy. 

 

Bod II. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

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

v zmysle predlohy.  

 

Bod IV. -  Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021- 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod V. – Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. -  Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022-2024 – 

schválený návrh rozpočtu na rok 2022 v zmysle predlohy v bode A/ a v bode B/ vzatý na 

vedomie rozpočet na roky 2023-2024 v zmysle predlohy.  

 

Bod VII. – Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2022-2024 – schválený návrh 

rozpočtu na rok 2022 v zmysle predlohy v bode A/ a v bode B/ vzatý na vedomie rozpočet na 

roky 2023-2024 v zmysle predlohy.  

 

Bod VIII. – Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022-2024 - schválený 

návrh rozpočtu na rok 2022 v zmysle predlohy v bode A/ a v bode B/ vzatý na vedomie 

rozpočet na roky 2023-2024 v zmysle predlohy.  

 

Bod IX. – Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2022-2024 - schválený návrh 

rozpočtu na rok 2022 v zmysle predlohy v bode A/ a v bode B/ vzatý na vedomie rozpočet na 

roky 2023-2024 v zmysle predlohy.  

 

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

rok 2021 – schválený: 

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, 

2. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2021, 

3. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2021, 

4. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2021, 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2021, 

6. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2021, 

7. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie 

hrdinov 10, Šurany na rok 2021 – v zmysle predlohy. 



 

 

Bod XI. - Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií mesta Šurany na roky 2022-2024 – v bode A/ schválený: 

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 rozpočtu 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 

– v zmysle predlohy. 

V bode B/  vzatý na vedomie: 

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 – v zmysle predlohy. 

 

Bod XII. – Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 – 

schválené:  

1. Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2022, 

2. Dotácie na šport na rok 2022 

V zmysle upravenej predlohy týkajúcej sa navýšenia rozpočtu dotácie Šurianskym 

jazdcom o sumu 700,00 EUR b na celkovú sumu 5 200,00 EUR a TJ Slávia JO Šurany 

o sumu 1 000,00 EUR na celkovú sumu 10 000,00 EUR z rezervy celkovej sumy 

určenej na dotácie 100 000,00 EUR a zároveň uviesť do zmlúv s organizáciami presný 

a vyšpecifikovaný účel použitia finančných prostriedkov v súlade s VZN č. 6/2020. 

 

Bod XIII. – Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí 

samosprávy v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky – vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XIV. – Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správa Mestského podniku služieb -  

schválené v bode A/ zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Šurany 

označeného ako: 

1. Pozemok parcela registra „C“ č. 2676/4, ostatná plocha na ktorom je postavené „Detské 

ihrisko Žihadielko“. Stavba bola odovzdaná mestu Šurany bezodplatne. 

2. Stavba s. č. 4494 – Bunky v areáli Mestského podniku služieb Šurany na pozemku 

parcela registra „C“ č. 3388/23 v nadobúdacej cene 88 680,29 EUR. 



3. Pozemok parcela registra „C“ č. 3604/136, zast. plocha o výmere 1035m2 

v nadobúdacej hodnote 43 801,92 EUR,“ do správy Mestského podniku služieb, Za 

múrom 1, 942 01 Šurany, IČO: 37963881 v súlade s § 6a, ods. 1, písm. a/ zákona č. 

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

zabezpečiť uzavretie zmluvy o prevode majetku mesta – bola splnená. 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 14.01.2022                                                   

 

 

                                                                                                 Ing. Eva Augustínová,v.r. 

                                                                                                  prednostka MsÚ Šurany           

                   

 

 
 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


