
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/2/24/2022 

 

 

S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany  

za II. polrok 2021. 

________________________________________________________________ 
 

 

Predkladá :                    Návrh na uznesenie : 

 

Ing. Eva Augustínová,           Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo  

prednostka MsÚ Šurany          správu o činnosti orgánov Mestského zastupi-  

                          teľstva Šurany za II. polrok 2021 a túto 

  

       s c h v a ľ u j e 

 

Spracovala:     - bez pripomienok 

                          - s pripomienkami 

PhDr. Mária Huslicová, 

vedúca oddelenia  poslancov Mestského zastupiteľstva  v Šuranoch. 

pre veci organizačné  

a správne MsÚ Šurany  

 

 

 

 

Na základe: 

 

 

 
       Ing. Eva Augustínová, v.r. 

        prednostka MsÚ Šurany 
   ––––––––––––––––––––––––––––-  

               podpis predkladateľa 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 10. februára 2022 

 

 



Dôvodová správa 

 

          

Pri Mestskom zastupiteľstve v Šuranoch pracujú štyri stále komisie: komisia finančná, 

správy a predaja majetku mesta, výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti, 

školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu, komisia pre bezpečnosť 

a prácu s komunitami, dva výbory v časti Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok a jedna dočasná 

komisia pre prípravu zmeny systému zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste 

Šurany. V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov bola zriadená komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá má osobitné postavenie.  

Jednotlivé komisie a výbory pracujú v zmysle schválených plánov práce.  

Komisie ako poradný orgán mestského zastupiteľstva predkladajú svoje stanoviská, 

poznatky, návrhy a pripomienky na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             prednostka Mestského úradu Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S P R Á V A 

o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany 

za II. polrok 2021. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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

pracovali v II. polroku 2021  podľa vlastných  plánov práce. 

V zmysle  písomne  vypracovaných a  predložených  správ o činnosti komisií  MsZ a výborov 

v častiach mesta  vyhodnotenie  ich  činnosti je nasledovné : 

 

 

1.    Komisia finančná, správy a predaja majetku mesta Šurany. 

       

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

        Počet členov komisie: 9  

        Počet uskutočnených schôdzok: 4 

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

 

        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh finančného 

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

monitorovaciu správu o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2021 a 

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

o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2021, návrh na rozdelenie dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, správy o hospodárení za I. polrok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS, MsPS/, návrhy na 

úpravu rozpočtu na rok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS, MsPS/,  návrh na úpravu rozpočtu mesta 

Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021, návrhy rozpočtu na roky 2022 - 2024 

/Domov Jesienka, MsPK,  MsKS, MsPS, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ SNP 5,  MŠ Mostná 1, MŠ MDŽ 26, 

ZUŠ T. Sládkoviča, CVČ/,  správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 

2021, správu o finančnej analýze odpadového hospodárstva mesta Šurany a o optimalizácii umiestnenia 

stojísk pre odpadové nádoby, správu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany, konsolidovanú výročnú správu 

mesta Šurany za rok 2020, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2021 

o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, informáciu 

o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných 

spoločnostiach, vykonanej NKÚ SR, návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému 

podniku služieb Šurany, žiadosti o predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta, žiadosti o prenájom 

nehnuteľností vo vlastníctve mesta, žiadosti o predbežný súhlas s odpredajom majetku mesta, žiadosti 

o zámenu nehnuteľností, návrhy na zriadenie vecných bremien. 

 

        Ku všetkým prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na 

rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia plánované úlohy splnila. 
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2.    Komisia výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti. 

 

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

        Počet členov komisie:  8 

        Počet uskutočnených schôdzok: 3  

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 78 

 

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

Šurany na rok 2021, správu o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev, správu o príprave 

Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, návrh 

finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 

2022 - 2024,  správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany  za I. polrok 2021, návrh na 

úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021. 

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 

3.    Komisia školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu. 

 

        Predseda komisie:   Ing. Mgr. Alžbeta  D a n i e l o v á 

        Počet členov komisie:  7 

        Počet uskutočnených schôdzok:  4 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  85,71 

    

        Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, monitorovaciu správu 

o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2021 a správy o hospodárení 

rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2021, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, správy o hospodárení za I. polrok 2021 /Domova Jesienka, MsPK, MsKS/, návrhy na úpravu 

rozpočtu na rok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany 

a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021, návrhy rozpočtu na roky 2022 - 2024 /Domov 

Jesienka, MsPK,  MsKS/, návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií na roky 2022 - 2024, návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na 

rok 2022, správu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu základných škôl v meste Šurany, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach základných škôl v meste Šurany, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany 

č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh na poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 700 

eur pre Karate klub Triumph Šurany.  

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

Poznatky, návrhy a pripomienky komisie: 

- návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022, návrh na 

poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 700 eur pre Karate klub Triumph Šurany.  
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4.    Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami. 

 

        Predseda komisie:   Pavol  B a r t o v i č 

        Počet členov komisie:  9 

        Počet uskutočnených schôdzok:  2 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  94,5 

   

        Komisia prerokovala: monitorovaciu správu o plnení finančného a programového  rozpočtu mesta 

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

2021, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021, návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2021 o starostlivosti 

o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, návrh na úpravu rozpočtu mesta 

Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021, návrh finančného a programového 

rozpočtu mesta Šurany na roky 2022 – 2024.  

 

        K prerokovaným materiálom komisia vypracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie 

Mestskému zastupiteľstvu Šurany. 

 

        Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 
 

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

       Predseda komisie:   Karol  N é m e t h 

       Počet členov komisie:  3 

       Počet uskutočnených schôdzok:  0 

       Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  0 

 

       Komisia v II. polroku 2021 nezasadala. 

 
 

6.    Výbor v časti Kostolný Sek. 

 

        Predseda výboru:  Ing. Miroslava  Z a h o r á k o v á 

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok: 3 

 

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

 

        Výbor prerokoval zabezpečenie: údržby prístrešku domu smútku a informačných tabúľ pri vstupnej 

bráne, aktualizácie informácií zverejnených na tabuliach, opravy poškodeného chodníka na nový 

cintorín, údržby areálu cintorína, pravidelnej kontroly zákazu vodenia psov na trávnatú plochu 

futbalového štadióna cestou mestskej polície, pripojenia budov CVČ a kultúrneho zariadenia na verejnú 

kanalizáciu, úpravy okrasných drevín pri soche sv. Floriána. Vyhodnotil plán práce za II. polrok 2021 

a schválil plán práce na I. polrok 2022. 

 

        Všetky  zápisnice  a  uznesenia   zo  schôdzok  výboru  boli odovzdané  primátorovi mesta,  

prednostke Mestského  úradu  Šurany  a kompetentným osobám podľa charakteru uznesenia. 

 

       Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh výboru: 

- výbor plánované úlohy splnil. 
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7.    Výbor v časti Nitriansky Hrádok. 

 

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

        Počet členov výboru:  2 

        Počet uskutočnených schôdzok:  0 

        Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  0        

 

        Výbor v II. polroku 2021 nezasadal. 

 
 

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

      v meste Šurany. 
 

 

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

XXVII. zo dňa 08.04.2021. 

 

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

         Počet členov komisie:  11 

         Počet uskutočnených schôdzok: 3 

         Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %:  70 

 

         Komisia prerokovala: návrh na dodávku elektronického systému na evidenciu komunálneho 

odpadu, vyhodnotenie súťaže na dodávku elektronického systému na evidenciu komunálneho odpadu, 

vyhodnotenie Zmluvy o dodaní tovaru a poskytovaní služieb a licenčnej zmluvy s firmou SENSONEO 

j. s. a. 

 

         Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh: 

- komisia plánované úlohy splnila. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 prednostka Mestského úradu Šurany 


