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Predkladá:                      Návrh na uznesenie: 

–––––––––                       –––––––––––––––––- 
Ing. František Hozlár Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo „Správu o 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021“, stanovisko 

                                              komisie  výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti                       

                                              pri MsZ v Šuranoch 

    

 

 berie na vedomie 

 

 - bez pripomienok 

 - s pripomienkami 

 

 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle  

                                             predlohy. 

 

 

Spracoval:                 

–––––––––                        

Ing. František Hozlár 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM  

Msú v Šuranoch  

 

 

Na  základe:                   

–––––––––– 
Plánu práce MsZ 

na I. polrok 2022 

 

 

                                                                                  Ing. František Hozlár, v.r. 

   

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

 podpis predkladateľa 
Predložené mestskému zastupiteľstvu  10.02.2022 
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Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 

 

Materiál č. A/4/24/2022 
 

 

Dôvodová správa: 

 

 

Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 predkladá 

oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania  a správy mestského majetku 

Mestského úradu v Šuranoch Správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. František Hozlár v. r. 

                                                                      vedúci oddelenia životného prostredia, 

                                                                      výstavby, územného plánovania a smm 

                                                                             Mestského úradu v Šuranoch       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Šuranoch dňa 21.1.2022 

 



 
 

Mesto Šurany  
 
 

Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany 
 
 

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania  

a správy mestského majetku 
 

 

 V Šuranoch, dňa 21.1.2022 

 

Materiál č. A/4/24/2022 

 
 
 

Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021. 

 
 Základné zásady pri ochrane životného prostredia (ďalej ŽP) a povinnosti právnických 

a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní 

prírodných zdrojov vymedzuje zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 

predpisov. 

 Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie 

organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Základnými zložkami ŽP 

sú najmä voda, ovzdušie, horniny, pôda a organizmy. 

 Ochranou ŽP rozumieme činnosti, ktoré smerujú k predchádzaniu a obmedzovaniu 

znečisťovania alebo poškodzovania ŽP, ale aj k samotnému odstraňovaniu tohto nežiaduceho 

stavu.  

 

 

 V I. Q bol v meste Šurany realizovaný mimoriadny odlov invázneho živočícha Nutria 

vodná/riečna (Myocastor coypus)  v počte 154 kusov formou odlovu do klietok v spolupráci 

s miestnym poľovným združením. Danú situáciu mimoriadne pomohla riešiť uvedomelosť 

občanov  oslovením „ ZÁKAZ KŔMENIA“. 

 

 V roku 2021 sa realizovala aj úprava areálu Tona pre športové a oddychové využitie 

pozostávajúca z vyčistenia priestorov, opílenia náletových drevín, úpravy pláže, výsadby 

drevín, opravy altánku a WC.  

 

Mesto Šurany v roku 2021 uzatvorilo Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu 

a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií so spoločnosťou 

ZSVS a.s, Nitra. 

 Odvádzanie splaškových vôd má mesto Šurany a mestská časť Kostolný Sek 

zabezpečené cez vybudovanú verejnú kanalizáciu, miestna časť Nitriansky Hrádok má  

odpadové vody odvádzané do domových žúmp. V roku 2021 prebehli rokovania so 

spoločnosťou ZSVS a.s., Nitra, ktorých výsledkom bolo prepracovanie projektovej 

dokumentácie Nitriansky Hrádok kanalizácia a výtlak spoločnosťou AD CONSULT a.s., 

Bratislava. V súčasnosti ZSVS a.s. Nitra zabezpečuje vodoprávne povolenie. Mesto Šurany na 

predmetnú stavbu vydalo územné rozhodnutie.  

 

 Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta Šurany v zmysle zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní 



s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vykonáva Mestský podnik služieb 

Šurany. Odvoz komunálneho odpadu na území mesta Šurany zabezpečuje firma Brantner Nové 

Zámky, s.r.o. na skládku v obci Kolta. 

Na skládku Kolta bolo celkovo odvezených 2 069,49 ton komunálneho odpadu v sume 85 076 

eur a na prekládku do Nových Zámkov 908,314 ton komunálneho odpadu v sume 48 213 eur. 

  

 Celkové množstvo vyseparovaných komodít za rok 2021 predstavovalo spolu 2011,21t. 

 

 

20 01 01  papier a lepenka        217,50 t 

20 01 02  sklo          170,70 t 

20 01 03  viacvrstvové materiály na báze lepenky     6,26 t 

20 01 39  plasty         54,14 t 

20 01 40  kovy         11,12 t 

20 01 10 šatstvo          12,84 t 

20 01 38 drevo         881,10 t 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť     0,100 t 

20 01 23 vyradené zariadenia obsah.chlórfluór uhľovodíky    3,15 t 

20 01 35 vyradené elektrické a elektron. Zariadenia iné ako v 200121 a23  1,280 t 

20 01 36 vyradené elektrické a elektron. Zariadenia iné ako v 200121 a23 a 35 2,184 t  

20 01 25 jedlé oleje a tuky        0,160 t 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad      638,96 t 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad     11,72 t 

 

 Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok 2021 

predstavovalo 1 866,13 t a objemného odpadu 1 031,74 t. Úroveň vytriedenia komunálnych 

odpadov v meste Šurany za rok 2021 je 40,96 %. 

 

  Mesto Šurany v súčasnej dobe zavádza elektronickú evidenciu zberu komunálneho 

odpadu od spoločnosti SENSONEO j.a.s., Bratislava v sume 9 361 eur. Pri spustení tohoto 

systému bolo potrebné zabezpečiť výmenu pôvodných (kovových) nádob na  komunálny 

odpadu za plastové nádoby v počte 200 kusov, zakúpené od spoločnosti  ELKOPLAST 

SLOVAKIA s.r.o., Trenčianske  Teplice v sume 4 990 eur. Ku koncu roku bolo zrealizované 

začipovanie smetných nádob v mestských častiach Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok. V roku 

2022 prebehne začipovanie smetných nádob v meste Šurany so spustením do skúšobnej 

prevádzky zakúpeného systému. 

 

  Taktiež bol zavedený  i zber jedlých olejov a tukov spoločnosťou INTA s.r.o., Trnava, 

ktorá bezplatne poskytla zberné nádoby na oleje (27 kusov – 120 l, 4 kusy – 240 l s ochranným 

plechovým kontajnerom). Mesto Šurany dokúpilo štyri ďalšie 240 l zberné nádoby 

s ochranným plechovým kontajnerom za cenu 1 272 eur. Zberné nádoby na  zber jedlých olejov 

a tukov sú umiestnené pri bytových domoch na území mesta Šurany a jeho častí.  

  Spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od októbra 2021 v meste 

Šurany zabezpečuje firma FLEURETTE s.r.o., Vlčany. Množstvo vyprodukovaného 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo sídlisk za tri mesiace bolo spolu 11,72 t. 

Náklady za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu boli  673,40 eur. 

 

  Firmou  AT STAVBY s.r.o., Nové Zámky bol odstránený a zlikvidovaný azbest 

z lokality Kopec- Šurany v celkovej sume 2 880 eur.  

   

  Na základe podnetu Ministerstva ŽP – Zelená linka bolo odstránených šesť nelegálnych 

skládok na území mesta Šurany. 



 

Mesto Šurany pri zabezpečovaní činností preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 

ochrany ovzdušia v roku 2021 vydalo 29 súhlasov na malý zdroj znečistenia ovzdušia, z toho 

bolo 17 súhlasov na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a 12 súhlasov  

na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.   

 

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je mesto Šurany príslušné na výrub drevín 

a určovanie náhradnej výsadby. Oddelenie životného prostredia, výstavby,  územného 

plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany na základe žiadostí občanov 

a ich posúdenia vydalo 51 rozhodnutí o výrube drevín s celkovým správnym poplatkom  

350 eur a 7 rozhodnutí vydalo z vlastného podnetu mesta z dôvodu zlého zdravotného stavu 

drevín na území mesta Šurany alebo bezprostredného ohrozenia majetku a zdravia občanov 

mesta Šurany. Opílenie drevín na území mesta Šurany bolo realizované v 18 prípadoch.  

Za výrub bola nariadená náhradná výsadba listnatých a ihličnatých stromov v počte 99 kusov. 

 

  V rámci revitalizácie mesto Šurany zrealizovalo výsadbu drevín jaseň na ulici 

Hledíkova .Taktiež pred vedľajšou budovou Mestského úradu Šurany a vo dvore Mestského 

úradu Šurany bola realizovaná výsadba drevín  jaseň a platan. Uskutočnila sa i výsadba drevín, 

stromov a kríkov na území mesta Šurany v celkovej sume 9 212 eur. 

  Dotknutá zeleň pri výstavbe  Okružnej križovatky Šurany bola presadená do areálu 

Mestského podniku služieb Šurany, ZŠ Bernolákova, Šurany  a ŽS SNP Šurany. 

  Taktiež boli vyzvaní  vlastníci na odstránenie inváznych drevín. Invázne dreviny boli 

odstránené na ulici  MDŽ a Komenského. Taktiež bol vyčistený aj areál za DREVONOU.

 V rámci revitalizácie bolo firmou FLEURETTE s.r.o., realizované štiepkovanie haluzoviny 

v celkovej sume  4 950 eur.  

     

V oblasti dopravy v roku 2021 bola zrealizovaná výstavba Okružnej križovatky Šurany 

II/580 s III/1526 (III/580001) v 7,35 km.  

Výstavba bola realizovaná  firmou  EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o. a náklady 

Okružnej križovatky Šurany predstavovali sumu 515 800 eur, v podiele NSK- 324 302,22 eur 

a mesto Šurany – 191 497,78 eur. Stavebný dozor „Okružná križovatka Šurany“ realizoval 

NARSIL s.r.o. Okružná križovatka zabezpečí plynulú, rýchlu a bezpečnú prevádzku. Umožní 

rýchle dopravné prepojenie, čím sa odstráni bodová závada v jednotlivých smeroch križovatky. 

Výrazne sa vylepší priepustnosť križovatky. 

 

Obyvatelia mesta Šurany majú možnosť prenajatia si a užívania verejného priestranstva 

pre trvalé parkovanie  osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore. V roku 2021 

boli vybudované ďalšie platené  parkovacie miesta na ulici MDŽ. Zo súčasných 276 

vyhradených parkovacích miest na sídlisku MDŽ bolo 31 .12. 2021 rezervovaných 259 miest, 

z toho  26 miest je pre ZŤP občanov, voľných zostalo 17 miest  a celkovo sa v roku 2021 na 

poplatkoch za parkovanie  vybralo 30 411,17 eur. V roku 2021 sa vybralo za platené parkovanie 

motorových vozidiel v lokalite mesta Šurany  celkovo 42 864,09 eur. Z tejto sumy bolo 

39 288,90 eur vybraných v parkovacích automatoch a 3 575,19 eur bolo vybraných za 

parkovacie karty. 

Na ulici MDŽ bola nainštalovaná verejná nabíjacia stanica Stand BOX v celkovej sume 

3 804 eur. 
 

 

  V rámci prípravy investičných zámerov a akcií mesta Šurany boli vypracované 

nasledovné projekty: 

- Projektová dokumentácia vnútrobloku sídliska MDŽ v meste Šurany vyhotovená firmou 

ZAAR Trnava s.r.o. v celkovej sume 4 928 eur. V rámci Integrovaného regionálneho 



operačného programu mesto Šurany podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na projekt „Revitalizácia vnútroblokuna sídlisku MDŽ v meste 

Šurany“.Požadovaná výška NFP je 158.825,56 €, z toho výška spolufinancovania mesta 

Šurany je 8.359,24 €. Projekt revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany 

prešiel v novembri 2021 odborným hodnotením a postúpil do ďalšieho hodnotiaceho kola. 

- Mesto Šurany podalo žiadosť o poskytnutie podpory na rok 2022 z Environmentálneho 

fondu. Predmetom projektu „Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 

v meste Šurany“  je zakúpenie hákového nosiča kontajnerov. Celkové náklady projektu sú 

120.000 €, pričom zdroje Envirofondu predstavujú 80.000 €. Podaný projekt je v štádiu 

hodnotenia, pričom predpokladané vyhodnotenie projektu je v I. polroku 2022. 

 

Životné prostredie je priestor v ktorom sa všetci pohybujeme a preto všetci občania 

mesta musíme spolu dbať o ochranu životného prostredia a chrániť celý rad prírodných 

zdrojov. V rukách každého  jednotlivca je sila pozitívne ovplyvniť kvalitu životného 

prostredia. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden 

celok. Je povinnosťou každého chrániť a zveľaďovať ŽP vo svojom bezprostrednom okolí.  

 

 

 

 

                                                                                          Ing.  František Hozlár,v.r. 
  vedúci oddelenia životného prostredia, 

  výstavby, územného plánovania a správy 

 mestského majetku Mestského úradu Šurany 
 


