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-

bez pripomienok
s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva
v Šuranoch v zmysle predlohy.
Prizvať:
PaedDr. Otíliu Veselkovú
kronikárku mesta Šurany

Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, v.r.
podpis predkladateľa
Predložené mestskému zastupiteľstvu 7. apríla 2022

K R O N I K A 2020
Do roku 2020 sme vstupovali s optimizmom, že život v ňom bude lepší ako v predošlých
rokoch, i keď s vedomím, že ďaleko od nás číha na ľudstvo neviditeľný zákerný nepriateľ,
s ktorým začína bojovať svet. Nepriateľ, ohrozujúci zdravie a životy ľudí, dosiaľ neznámy
vírus, ktorého kolískou bolo čínske mesto Wu Chan. Postupne sa vkrádal do celého sveta, až
prerástol v hroziacu pandémiu – COVID – 19. A neobišiel ani Slovensko, ani naše mesto. Nik
netušil, ako ťažko sa bude s ním bojovať, ako ťažko sa ho zbaviť.
Prvý prípad ochorenia na COVID – 19 bolo na Slovensku zaznamenaný už 6. marca 2020.
A potom nastal naozajstný boj. Vláda prijala dôležité opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia
epidémie. Bol vyhlásený núdzový stav s prísnymi hygienicko-epidemiologickými
opatreniami. Zákaz vychádzania, zhromažďovania, prísna dezinfekcia interiérov, zatvorenie
hraníc, povinné testovanie, karanténa, stáli ako prekážka smrtonosnému vírusu.
So šírením epidémie sa okruh opatrení postupne rozširoval. Obmedzené bolo konanie
športových a kultúrnych podujatí, bohoslužieb, zatvorené školy. Stop dostali služby, otvorené
boli obchody s potravinami, drogérie, lekárne, autoopravovne.
Na prísnej kontrole opatrení sa podieľala i polícia a vojaci. Zakázané boli návštevy
nemocníc, domov sociálnych služieb, lekári ordinovali iba cez telefón. Fabriky obmedzili
prevádzky, nariadený bol lockdown, zavedený bol lockarbeit. Zapĺňali sa nemocničné
zariadenia, výnimkou neboli ani úmrtia. Núdzový stav ovplyvnil i veľkonočné sviatky.
Opätovné vyhlásenia krízového štábu - zatvorenie hraníc, celoštátnej karanténa mali vplyv
na celkový chod krajiny. Nariadené plošné testovanie obyvateľstva pomáhalo pri
vyhľadávaní chorých. Vydané zákony, dodržiavanie hygienických opatrení podľa hesla ROR
– skrátenia troch slov – rúško, odstup, ruky – priniesli výsledky. V máji nastalo uvoľňovanie,
návrat do normálneho života. A Slovensko v boji s COVIDOM
stalo sa v Európe
premiantom- malo najmenej ochorení i mŕtvych. Skončila sa prvá vlna epidémie. Hoci sa
život dostal do normálnych koľají a oživil sa priemysel, trvalo to iba krátky čas.
S nastávajúcou jeseňou zasiahla nás druhá vlna pandémie, na ktorú sme ako sa neskôr
ukázalo, neboli dostatočne pripravení. Vírus zaútočil invazívnejšie, zmutoval, a tak nás
ohrozoval nielen čínsky, ale i britský.
Brány škôl sa otvorili 2. septembra. Ale vyučovanie skončilo už 12. októbra. Pre naďalej sa
šíriacu epidémiu, stúpajúci počet pozitívne testovaných, zapĺňanie nemocničných lôžok
chorými na COVID, vyžadujúcich si osobitnú starostlivosť zdravotníckeho personálu a nové
zdroje liečenia, vláda bola nútená vyhlásiť opätovne núdzový stav 30. októbra 2020.ktorý
trval až do predvianočného týždňa. Uvoľnenie nám pomohlo prežiť Vianoce s obmedzeným
počtom stretávania ľudí v rodinách. V snahe štátu čo najviac obmedziť šírenie nákazy v dobe
vyhlásenia núdzového stavu bolo nariadené celoplošné testovanie občanov SR 31. októbra
a 1. novembra 2020. V celej republike bolo otvorených 1300 tzv. MOM-iek, ktoré obsluhoval
odberný personál odoberaním vzorky z nosa a vyhodnocovaním zisťoval percento nositeľov
nákazy. V našom meste pracovalo 5 malých odberných miest: 3 v meste a po jednom v KZ
v Kostolnom Seku a v Nitrianskom Hrádku. Pozitívny výsledok – 72 prípadov zisteného
vírusu prevažne u občanov s prechodným pobytom v meste. Testovanie v našej republike
v začiatkoch odhalilo možnosť prenášania nákazy, preto sa v boji s ňou sprísnili opatrenia. Ich
disciplinovaným dodržiavaním nás zaradilo do skupiny najmenej postihnutých miest v SR.
Mesto sa po celý čas riadilo nariadeniami vlády a odporúčaniu odborníkov ako hygienickými
opatreniami znižovať riziko šírenia epidémie. Po ústupe prvej vlny v letných mesiacoch

nastalo uvoľnenie. Hoci sa život dostal do normálnych koľají, trvalo to iba krátky čas.
S nastávajúcou jeseňou prišlo k zmene. Zakrátko sa privalila druhá vlna epidémie, na ktorú,
ako sa neskôr ukázalo, neboli sme dostatočne pripravení. COVID-19 zaútočil invazívnejšie –
zmutoval. Ohrozoval nás už nielen „čínsky“, ale i „britský“. Zo zahraničia ich zavliekli
dovolenkári.
Brány škôl sa otvorili 2. septembra, ale nový školský rok 2020-21 skončil už v októbri.
Pre opätovný nárast epidémie, stúpajúci počet testovaných s pozitívnymi výsledkami,
zapĺňanie nemocničných lôžok pacientmi, vyžadujúcimi osobitnú starostlivosť zdravotníkov
a nákladných zdrojov liečenia, vláda opätovne 30. októbra vyhlásila núdzový stav. Trval až
do predvianočného týždňa. Vianoce sme prežili v tzv. „bublinách“- stretávať sa mohli spolu
najviac dve rodiny za dodržiavania prísnych opatrení. Bolo nariadené celoplošné testovanie.
To malo ukázať, či sa nákaza naďalej šíri. Keďže chorých pribúdalo, núdzový stav v medzi
sviatkami bol predĺžený o ďalších 45 dní. S ním sme vstúpili i do nového roku 2021.
Testovanie pokračovalo. Potvrdenie o negatívnych výsledkoch, potrebné obnovovať každých
7 dní stalo sa „priepustkou“ nielen do práce, ale i pre zabezpečovanie potrieb ľudí. Kontrolou
dodržiavania opatrení a zákonov bola poverená MsP.
Mesto i v ťažkej situácii pomáhalo svojim obyvateľom. Zabezpečovalo rúška,
hygienické potreby, donášky nákupov a obedov dôchodcom. Obmedzilo chod MsÚ, zaviedlo
kurzarbiet. MsZ zasadalo bez účasti obyvateľov podľa plánu. Prerušená bola prevádzka MsPS
a mestskej autobusovej dopravy.
V čase NS boli zatvorené školy, MŠ až do májového uvoľňovania – i kostoly.
V letných mesiacoch mesto obmedzilo i organizovanie osláv, kultúrnych podujatí a akcií, na
ktorých by sa stretávalo veľa ľudí. Šport dostal „zelenú“. Zaobišli sme sa i
bez predvianočných akcií. Čaro Vianoc pripomínal Šurancom iba na námestí rozsvietený
stromček, vianočné osvetlenie ulíc. Nový rok sme vítali bez tradičného ohňostroja.
I v ťažkých časoch pandémie sa život v našom meste nezastavil, i keď jeho oklieštenie bolo
značné.
KULTÚRA
Ťažké časy zasiahli i kultúru. Hoci i kultúrne podujatia dostali stopku, kultúrne zariadenia
prísne dodržiavajúc nariadenia a zákony pracovali zväčša interne zastrešené MsKS.
Mestská knižnica Michala Matunáka sa dočkala modernizácie. Najvýznamnejšou udalosťou
bolo otvorenie zrekonštruovaného oddelenia pre deti a mládež 5. marca 2020, ktoré prešlo
kompletnou rekonštrukciou finančne zabezpečenou MsKS a mestom Šurany. Vymenené boli
okná, podlaha, vymaľované priestory a zrekonštruované i osvetlenie. Zariadenie novým
nábytkom podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Príjemne v knižnici – II sumou
3.500 eur. Na slávnostnom otvorení sa okrem primátora mesta Mareka Oremusa zúčastnili
i poslanci MsZ a riaditelia škôl. V programe vystúpil detský súbor Šuranček. Pri sťahovaní
pomoc poskytli klienti Nelegálu.
Knižničný fond eviduje 51.497 KJ, z nich je 39.436 KJ spracovaných elektronicky.
V tomto roku ubudlo 1101 KJ , pribudlo 75 + KJ.
Fond dopĺňa 14 tlačových periodík a audiovizuálne dokumenty.
Výpožičky: 4.459, medziknižné – 48
Na organizovaných 74 kultúrno spoločenských a výchovných podujatiach bola účasť 980 ľudí
Boli to besedy žiakov a čitateľov so spisovateľmi, výtvarné súťaže, čítanie s Osmijankom,
cyklus aktivít pre najmenších.

Finančné dotácie z Fondu na podporu umenia za 5 podaných projektov získala knižnica 4 200
eur.
V čase lockdownu bola knižnica zatvorená. Pracovníčky šili rúška a zabezpečovali aktuálne
správy prostredníctvom mestského rozhlasu pre obyvateľov. Počas čiastočného uvoľňovania
stálym čitateľom distribuovali knihy osobne. Asistovali i pri prvom i druhom celoplošnom
testovaní v súčinnosti s vojakmi a MsÚ Šurany.
Mestské múzeum svoje brány pre verejnosť otvorilo Trojkráľovým koncertom Kantáty.
Marcové karanténne opatrenia vyhlásené zdravotníckym štábom SR zasiahli i do jeho aktivít.
Avšak v čase uvoľňovania stihlo pripraviť dve výstavy: Panel Architextures autorky
šurianskej rodáčky Z. Zmatekovej.
Výstava bola dovezená z Fínska. Predstavila špeciálne tkané textílie inšpirované
socialistickou architektúrou. Druhá výstava pod názvom Vita brevis, ars longa – Život je
krátky, umenie večné ako výber umeleckých diel zo zbierok múzea z tvorby šurianskych
výtvarníkov. V SH vystavovala Renáta Kozlíková fotodokumentácie pod názvom História
a súčasnosť. Výstava bola konfrontáciou súčasnosti s minulosťou.
V rámci akvizície v roku 2020 sa múzeum obohatilo o kolekciu dobových pohľadníc Šurian
s reprodukciami kresieb šurianskeho rodáka akademického maliara Karola Múhlberta
a o zbierku mincí zo 17. a 18. storočia doby rímskej.
Školstvo
Jeho korene siahajú do 18. storočia. Prvá písomná zmienka o založení školy v Šuranoch je
z roku 1730. V Nitrianskom Hrádku to bolo o storočie neskôr – v roku 1852 a v Kostolnom
Seku - v roku 1855. Predtým učitelia vyučovali deti v súkromných domoch bohatších gazdov.
Obe školy založila cirkevná vrchnosť.
V roku 2020 utrpelo vzdelávanie ďalšiu ujmu. Pandemická situácia zasiahla školstvo
i v našom meste. Vyhlásený núdzový stav, rôzne vládne a zdravotno-hygienické nariadenia
a zákony MZ SR zatvorili i brány škôl. Školy boli nútené prispôsobiť sa novým, zatiaľ
neodskúšaným podmienkam. Učitelia preorganizovali svoju pedagogickú činnosť – začalo sa
vyučovať prezenčne a dištančne. Venovali sa žiakom online – využívajúc dostupnú modernú
techniku – internet. Prostredníctvom neho zadávali úlohy, vysvetľovali učivo, kontrolovali
vedomosti. Bolo to obtiažne nielen pre žiakov uviaznutých v domácom prostredí vlastniacich
techniku, ale zvlášť pre tých, ktorí ju postrádali. A nebolo ich málo. Učitelia pre nich
pripravovali písomné úlohy, ktoré im doručovali priamo domov. Pre lock down nefungovali
ani MŠ. Rodičia, ktorí boli nútení starať sa o deti, zväčša pracovali z domu. Viaceré firmy
a ustanovizne, ktoré boli zatvorené, alebo výroba v nich obmedzená, túto možnosť využívali.
Školstvo i za sťažených podmienok si svoje plány plnilo.
Podobne to bolo i s financiami mesta určenými v rozpočte pre školy a školské zariadenia na
ich ďalší rozvoj. Rozpočet mesta pre školy v r. 2020 počítal s bežnými výdavkami
3,121,011eur bol čerpaný na 100,31 %, kapitálové výdavky v sume 7.533 eur na 91%.
V zriaďovateľskej pozícii mesta Šurany naďalej zostávali 2 MŠ, 2 ZŠ, ZUŠ, CVČ.
ZŠ Bernolákova ul.
Počet tried: 11

Počet pedagogických zamestnancov: 21
Počet nepedagogických zamestnancov: 7
Počet žiakov : 198
ŠKD
Počet oddelení : 2
Počet žiakov : 57
Počet vychovávateliek : 2
ŠJ
Počet zamestnancov : 3 – 1 vedúca ŠJ
Počet stravujúcich : 114
Počet učební : 18 – z nich odborných + telocvičňa – športová hala: učebňa jazykov,
prírodovedných predmetov, počítačová, ITK, dielňa, kuchynka, chémie, technická
Vyučovanie na škole : Inovovaný školský vzdelávací systém
Krúžková činnosť : zameraná na aktivity žiakov v športe, elektronizácii, literatúre, o prírode,
včelárstve, interaktívne hry, Vševedko.
Projekty : Infovek, Počítače pre školy, Lego-Robolab, ITK – modernizácia vyučovacieho
procesu, Nové trendy vzdelávania anglického jazyka, Edulab, Múdrosť našich predkov odmena 1700 eur na čitateľský kútik, Projekt podpory lokálnych komunít – 6000 eur –
vybudovanie altánka pre triedu v prírode, Poď sa hýbať s nami – 1500 eur – doplnenie
zariadenia detského ihriska. Ďalšie podané projekty : Ekoalarm, viaceré kultúrne a športové.
Zmena vo vedení školy :
Miroslava Zajíčka.

Mgr. Jana Hatinová – vystriedala na poste riaditeľa

Mgr.

ZŠ Ul. SNP
Počet tried : 20
Počet žiakov : 409
Počet pedagogických pracovníkov : 31 + 4
Počet nepedagogických pracovníkov : 10
ŠKD
Počet oddelení : 4
Počet vychovávateliek : 4
Počet žiakov : 102
ŠJ
Počet zamestnancov : 4
Počet stravníkov : 250
Počet učební: 19 – z nich odborných 10 : chemická,
počítačové, relaxačná, kuchynka, dielňa

ITK,

jazykové 3,

knižnica,

2

Iné priestory: telocvičňa, multifunkčné ihrisko, atletický areál, posilňovňa, detské ihrisko,
trieda v prírode.
Krúžková činnosť: Matematika inak, Hravá matematika, Hravá slovenčina, počítačový,
florbalový, parlamentný, rozprávková angličtina, interaktívne hry.
Školský učebný plán: Štátny inovačno vzdelávací program a SWOT.
Projekty: Škola priateľská deťom, Infovek, Otvorená škola, Šach na školách, ENWIN,
dopravná výchova, DIGI-škola, Elektronizácia vzdelávacieho cyklu, viaceré vyhlásená MŠ
SR a NSK.
Žiaci oboch škôl boli zapájaní do rôznych aktivít mimo vyučovania – nedokončené pre pre
pandemickú situáciu.
V meste pôsobí i Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej – CZŠ
Počet tried : 10 + ŠKD
Počet žiakov: l85
Počet pedagogických pracovníkov : 20
Počet nepedagogických pracovníkov : 4
Od 1. 8. 2019 vo funkcii riaditeľa školy je Mgr. Jozef Hlavatý
V meste majú sídlo i 2 MŠ - na Mostnej ulici a na ulici MDŽ.
Paletu škôl v našom meste dopĺňajú 4 stredné školy : Gymnázium, obchodná akadémia,
SOŠT a SOŠ GaS. Okrem výchovy a vzdelávania študenti sú vedení k rôznym aktivitám,
ktoré zviditeľňujú nielen školu, ale i naše mesto. Neprekážala im ani dištančná forma
vzdelávania.
Z mozaiky stredných škôl:
Gymnázium :
Dištančná výučba nastala už 16. marca. Zmeny boli zaznamenané i v organizácii práce školy.
Externá časť, písomná forma internej maturitnej skúšky i samotné maturity boli upravené
podľa pokynov MŠ SR. I tradičná rozlúčka maturantov sa konala iba online. Vyučovanie
bolo obnovené iba 2 dni pred začiatkom letných prázdnin. Aktivity žiakov i učiteľov však
i v tejto situácii pretrvávajúceho šírenia nákazy sa prispôsobili životu. Pripojili sa k výzve
„Pomáhajme slovenským zdravotníkom“ a na 3D tlačiarni vytlačili stovky ochranných štítov
pre zdravotníkov. Prví ich dostali lekári prvého nasadenia novozámockej nemocnice.
Odovzdala im ich riaditeľka školy Ing. Mgr. A. Danielová.
Škola bola zapojená do súťaže organizovanej Úradom vlády SR „Ako pomohli eurofondy
môjmu regiónu a mestu“. Mimoriadnu cenu za videonahrávku získal žiak II.A triedy Matej
Zeleňák.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR obrátilo sa na školy s výzvou o najlepší preklad mien
sovietskych vojakov padlých v II. svetovej vojne, ktoré budú zvečnené na pamätníku v meste
Zvolen. Za najkvalitnejšiu prácu žiakom šuianskeho gymnázia pracovníci veľvyslanectva
osobne odovzdali ďakovné diplomy, knihy a CD.

Obchodná akadémia
Ani jej žiakom dištančná forma vyučovania neubrala na aktivite. V celoslovenskej literárnej
súťaži za esej Ján Johanides žiačky IV.B triedy získali I. miesto. Esej bola publikovaná
v Knižnej revue. Projekt žiačok II.B triedy „Šperk pre dobrý pocit“ postúpil v súťaži do
celoslovenského kola. I projekty „Ja – Slovensko“ a „Online škola“sa v ňom nestratili.
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Aktívni boli i jej žiaci. I napriek ťažkej pandemickej situácii, ktorá zasiahla školstvo,
sledovali život týkajúci sa ich budúcej profesie. Zareagovali na súťaž vyhlásenú Slovenským
zväzom kuchárov a cukrárov organizovanú dištančne.
Do celoslovenského kola súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior – DEBIC CUP cukrár sa
dostal videozáznam pripravenej svadobnej torty „Svadobná elegancia žiačok L. Babiczovej
a R. Krivej.
Rodičovské združenie POĽNOROD pôsobiace pri škole podporilo projekt „Bicyklom po
Nitrianskom kraji“ finančne podporený Nitrianskym samosprávnym krajom a zakúpilo pre
školu 5 crossových bicyklov, ktoré budú využívané na cykloturistiku. Prvá jazda –
poznávanie okolia Šurian.
OZ „Inšpirujme svet“, ktorého členom je i pedagóg Mgr. Marcel Filaga, obdarovalo školu
repasovanou výpočtovou technikou.
Pre skvalitnenie dištančného vzdelávania škola pre učiteľov zakúpila nové počítače s USB
kľúčmi a vybavila učebne informatiky a technológie stolovania novým zariadením. Škola
podala 14 projektov, z ktorých 4 boli zrealizované: „Živá kniha gastronómie“ / Nadácia
TESCO / 1300 eur, „Zlaté časy našich starých mám“– 600 eur, projekt Bicyklom po
Nitrianskom kraji“ – 2 etapy na podporu športu 1200 + 1500 eur.
Stredná odborná škola technická
Prioritou školy je duálne vzdelávanie. V čase krízy sa žiaci vzdelávali dištančne.
V meste má svoje sídlo i naďalej ŠZŠ /špeciálna základná škola/.
Mestská polícia
Pôsobí ako poriadkový útvar mesta Šurany pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany
života, zdravia a životného prostredia.
MsP mala i v roku 2020 osem členov. Z jej radov odišiel Marián Lelovský – od 1. 9. 2020 je
civilným zamestnancom. Na jeho miesto bol prijatý Roman Kramár.
MsP plnila úlohy delegované primátorom mesta, uzneseniami MsZ a jeho všeobecne
záväznými nariadeniami /VZN/.
Okrem základných úloh, oprávnení a povinností jej prácu ovplyvňoval negatívny faktor –
nový koronavírus SARS-COVID-2 a následná infekčná epidémia ochorenia na COVID-19.
Uznesením vlády SR č. 114 Z.z. po vyhlásení núdzového stavu prijaté preventívne
protipandemické opatrenia rôzneho charakteru a z nich vyplývajúce povinnosti pre fyzické
a právnické osoby dotkli sa i práce MsP. Osobitne to bola kontrola verejného poriadku
a dodržiavanie prijatých opatrení.

Hliadky MsP spolu s pracovníkmi MsÚ pomáhali osamelo žijúcim seniorom a imobilným
obyvateľom rozdávať mestom zabezpečené ochranné pomôcky, pomáhali pri zabezpečovaní
nákupov, hliadkovali v uliciach, na verejných priestranstvách a otvorených obchodoch
s cieľom upozorňovať občanov na dodržiavanie nariadení.
V roku 2020 MsP riešila 893 priestupkov, v blokovom prejednaní 374 – z nich 118 pre
parkovanie /v 102 prípadoch pokutou v cca 1020 eur/. Preverila 434 oznámení /čierne
skládky, rodinné a susedské nezhody, nesprávne parkovanie/. Vykonala 1321
administratívnych úkonov, v 468 prípadoch spolupracovala s inými organizáciami,
vyhodnotila 1000 dôkazových materiálov formou fotodokumentácie, majiteľom odovzdali 31
stratených a odcudzených predmetov.
MsP svoju činnosť zameriavala na kontrolu a dodržiavanie opatrení v spojitosti s ochoreniami
na COVID. Priestupky boli zaznamenané pri nedodržiavaní zákazu vychádzania, nosenia
rúšok. Nedostatky riešila zvlášť napomenutím.
I v tomto roku uskutočnila 2029 kontrol na území mesta: škôl, mestských budov, cintorínov,
športových areálov, v Tone výkon rybárskeho práva, vykonávala dohľad nad bezpečným
prechodom žiakov cez frekventované ulice do škôl.
Verejný poriadok a dopravnú situáciu zabezpečovala v čase uvoľnenia na 3 spoločenských, 2
kultúrnych, 16 športových a 4 cirkevných akciách.
Zdokumentovala a zaviedla evidenciu nepojazdných vozidiel a vrakov a dohodla ich
odtiahnutie.
Plniť úlohy MsP pomáhal i kamerový systém, rozšírený o zakúpenie 4 nových kamier, čím sa
ich počet zvýšil na 21. Pomocou neho bolo 519 priestupkov riešených napomenutím.
V oblasti dopravy na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených 817
priestupkov, z nich uložila 365 pokút vo výške 4.360 eur.
Investičná výstavba a údržba majetku
Pokračujúca pandémia v roku 2020 zanechala stopy v celkovom živote mesta. Odrazila sa
oklieštením aktivít i vo sfére investícií zameraných na jeho rozvoj. I napriek tomu
rozpočtované prostriedky našli svoje uplatnenie pri skvalitnení životnej úrovne jeho
obyvateľov.
Finančné prostriedky boli úmerne rozdelené na najliehavejšie investičné náklady a to na:
Opravu a údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v sume 34.989,70 eur
Modernizácia a údržba mestského majetku v rámci plánu rozvoja mesta: rekonštrukcia
budovy MsP - chránené pracovisko: stavebné práce – 57.245 eur, elektroinštalácia,
kúrenárske práce,, predpríprava klimatizácie 11.177 eur. Menšie stavebné práce vykonávali
menší šurianski podnikatelia.
Opravy si vyžiadali i školské zariadenia: odstránenie havarijného stavu kanalizácie v MŠ
Mostná ul. – 13.506 eur, vnútorné úpravy podláh, stien na Bernolákovej ul. firmou
FORASTAV - 8.587 eur a rekonštrukcia elektroinštalácie a sanitárnej techniky – 5.204 eur,
opravy podláh 1.170 eur.
Šport: Osvetlenie v športovej hale – 1.454 eur, výmena umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku na futbalovom štadióne - 22.661 eur.
MsPS náhrada zhorenej techniky – zakúpenie nového vozidla na komunálny odpad, sanitárne
a obytné kontajnery-272.300 eur, 208 komposterov – 9.972 eur, odstránenie 2 schátralých
skladov – 1.687 eur.

Výsadba okrasných kríkov a stromov na doplnenie estetického vzhľadu mesta – 11.210 eur.
Z mestského rozpočtu sa v Nitrianskom Hrádku investovalo do:
Rekonštrukcia budovy PHZ- 36.295 eur, oprava sochy sv. Floriána – 4.000 eur, cintorínska
brána – 5.936 eur, projektová dokumentácia pre prípravu výsadby zelene – 1.000 eur.
Celkom: 47.000 eur.
Nový šat dostal i interiér Domu smútku Šurany – 5.865 eur.
V rámci investičných zámerov bola vypracovaná projektová dokumentácia – prekládka
plynovodu pri stavbe okružnej križovatky v 7,35 m - 1.380 eur
Projektová dokumentácia – Bunky v areáli MPS – výstavba – 2.250 eur.
Podnikateľská činnosť
O činnosti podnikateľských subjektov v našom meste možno získať informácie na webovej
stránke živnostenského a obchodného registra fyzických a právnických osôb SR.
Zo zákona vyplýva pre mesto iba viesť evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov.
V roku 2020 ich MsÚ eviduje 18. Ich podnikateľská činnosť je zameraná na
poľnohospodárstvo.
V rastlinnej výrobe prevláda pestovanie obilia a krmovín. Poľnohospodári sa v posledných
rokoch špecializujú na siatie technických plodín – zvlášť repky olejnatej pre vyššie zisky
z výnosov. Výnimku tvorí pestovanie maku. Obe plodiny charakterizujú kolorit kraja
pestrosťou farieb. Z krmovín prevláda kukurica a ďatelina ako nepostrádateľný komponent
pre živočíšnu výrobu. Takmer sa vytratila z našich polí cukrová repa. V najbližšom okolí
možno nájsť túto plodinu na parcelách Rybárovej farmy. Cukor, ktorý sa z nej vyrába,
v minulosti označovaný ako naše „biele zlato“, vyvážaný i do zahraničia, v súčasnosti je
jedinou komoditou, v ktorej je náš štát sebestačný.
Zeleninárstvo a ovocinárstvo je doménou iba malých podnikateľov. Zašla sláva známeho
bývalého ovocinárskeho podniku - Štátneho ovocinárskeho podniku Tolmác, ktorý postihla
apokalypsa zániku. Po ovocných stromoch a kríkoch ostalo iba rúbanisko s obnaženými
koreňmi vyčnievajúcimi nad zemou.
V posledných rokoch ožilo vinohradníctvo . Jeho zrod je evidentný v Nitrianskom Hrádku.
V živočíšnej výrobe okrem chovu hovädzieho dobytka a ošípaných v zanedbateľnej miere je
evidovaný i chov oviec.
Priemyselnú výrobu v meste možno merať „v promile“. Je zameraná na drobné strojárstvo,
stavebníctvo a drevovýrobu.
MsÚ vydal v tomto roku 26 povolení v oblasti obchodu a služieb. O 7 menej než
v predchádzajúcom roku, keďže pandémia zasiahla i túto oblasť. Pokles nastal v prevádzkach
potravinárskych, ich počet sa ustálil na čísle 19, obchody s iným sortimentom – 201.
Pohostinské a odbytové strediská ostali nezmenené – ich stav – 51.
Stravovanie v meste zabezpečuje 28 prevádzok – 19 bufetov a 9 reštaurácií. V 3
veľkoobchodných predajniach bol dostatok tovaru rôzneho sortimentu pre obyvateľov. Pokles
tržieb bol evidentný pre menší počet kupujúcich, pre ktorých v núdzovom stave bola ich
otváracia doba obmedzená. Prevádzka podliehala prísnym hygienicko-epidemiologickým
opatreniam.

Sociálna sféra
Medzi priority mesta patrilo i poskytovane sociálnych služieb a to vo vlastnej réžii alebo
prostredníctvom Domova Jesienka, ktorého je zriaďovateľom. Na základe posudzovania
odkázanosti občanov na sociálnu službu bolo v roku 2020 vydaných 11 nových rozhodnutí –
z toho 2 na opatrovateľskú službu a 9 na umiestnenie v DJ.
V útulku na Kopci patriacemu pod DJ s kapacitou 18 osôb našlo prístrešok 11 odkázaných
občanov.
Domov Jesienka poskytoval služby 58 klientom, v poradovníku o umiestnenie je evidovaných
33 čakateľov.
Opatrovateľská služba bola poskytovaná 14 občanom 13 opatrovateľkami. Rozvoz stravy
dôchodcom v meste a jeho častiach v počte 150 obedov bol zabezpečený z kuchyne DJ.
Pandémia zasiahla i do chodu a činnosti zariadenia. Na základe vládou vyhláseného
núdzového stavu a opatrení zamedzujúcich šírenie nákazy od 6.3.2020 až do odvolania bolo
zariadenie oficiálne uzavreté. Komunikácia zamestnancov a klientov s rodinnými
príslušníkmi bola umožnená prostredníctvom podávania telefonických informácií.
Denný režim zariadenia sa riadil podľa vypracovaného krízového plánu.
V roku 2020 zvýšil sa počet zamestnancov o dvoch.
Novo otvorené DCS v Nitrianskom Hrádku – moderný interiér si dôchodcovia dlho
nevyužívali. Podobne to bolo i v Šuranoch a Kostolnom Seku. Zatvorila ich pandémia, ktorá
obmedzila ich činnosť.
Mesto prijalo sériu opatrení v oblasti sociálnej pomoci sociálne odkázaným a seniorom.
Zabezpečilo pre nich ochranné rúška, výdaj a donášku obedov, zaobstarávanie liekov,
nákupov potravín.
Mesto i v tomto roku poskytlo dotácie DJ, školám, školopovinným deťom zo sociálne
slabšieho prostredia. Na školské pomôcky pre 19 žiakov vynaložilo sumu 315 eur, na
stravovanie 493, pre päťročné deti umiestnené v MŠ 9.914 eur.
Z dotácií MPSVaR SR mesto zakúpilo pre DJ osobné auto s izotermickou úpravou na rozvoz
stravy pre seniorov v sume 11.000 eur Mesto malo na r. 2020 uzatvorenú zmluvu na
poskytnutie finančného príspevku 387768 eur s DJ, vrátane 32.400 eur pre útulok.
Mestské zastupiteľstvo Šurany /MsZ /
Pandémia COVID-19 dotkla sa i plánu práce MsZ, no nenarušila jeho činnosť. Za
dodržiavania všetkých opatrní podľa „covid automatu“ okrem riešenia aktuálnej situácie
v meste, poslanci riešili úlohy vyplývajúce z jeho plánu.
Obsah rokovaní bol zameraný na riešenie úloh, ktoré vyplývali z plánu. Boli to: správy
o činnosti organizácií pracujúcich v meste, plnenie ich úloh na úseku MsP, podnikateľskej
činnosti, investičnej výstavby, sociálnej starostlivosti o občanov, školstva, kultúry,
mestských podnikov. MsZ schvaľovalo a upravovalo mestský rozpočet, prijímalo dôležité
všeobecno–záväzné nariadenia, riešilo majetkové záležitosti – žiadosti o kúpu a predaj
pozemkov, prenájom organizáciám, zmeny a doplnky k územnému plánu mesta., právne
záležitosti.

Z personálnych záležitostí: Vymenovanie Mgr. Jany Hatinovej za riaditeľku ZŠ Šurany,
Bernolákova ul. /na základe výsledkov vyhláseného výberového konania/.
Vzdanie sa člena vo výbore časti Kostolný Sek.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu za časť Kostolný Sek Jozefa Klučku.
Doplnenie MsZ Šurany za časť Kostolný Sek /náhradníka/ Ing. Františka Hatinu poslanca
MsZ.
Vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov MsZ Karola Németha.
Šport
Rok 2020 neprial športovým podujatiam. Rôzne opatrenia vyplývajúce zo šíriacej sa epidémie
sa podpísali na ich činnosti i samotnom rozvoji. Zasiahli i do jeho ekonomiky. Hromadné
športové podujatia boli nielen zakázané, ale v čase tzv. „uvoľňovania“ i obmedzované v počte
prítomných fanúšikov na športových akciách. Situácia sa čiastočne zlepšila v letných
mesiacoch po čiastočnom uvoľňovaní situácie. Ulice sa po zrušení zákazu vychádzania
zaplnili ľuďmi, naštartovala sa ekonomika, ožili športoviská i štadióny. Badať to bolo
i v našom meste. Obnovili sa športové súťaže zvlášť vo futbale a hádzanej. Pohyb nastal
i v individuálnych druhoch športu dlhodobo etablovaných v našom meste, pre ktoré i v tomto
roku vyčlenilo adekvátnu sumu finančných prostriedkov. Bolo to krátke obdobie - prerušil
ho hneď na začiatku jesenných mesiacov nástup druhej vlny pandémie.
Životné prostredie
Je vedecky dokázané, že naša zemeguľa sa každoročne otepľuje. I keď iba o niekoľko desatín
stupňov, zdvíha varovný prst, aby sme sa zamysleli nad budúcnosťou života na Zemi. Pomôcť
môžeme už dnes. Prestaňme sa macošsky správať k prírode, svojmu okoliu, ktoré nás
obklopujú. Pozorované neobvyklé zmeny počasia – náhle víchrice, lejakové dažde, neobvyklé
sucho, oheň – nás nútia zamyslieť sa nad tým, ako pokračujúcu pohromu odďaľovať. Na
Slovensku, nevynímajúc náš región, podľa pozorovaní počasia meteorológmi vzrástla
postupne teplota ovzdušia o 1,7 stupňa C v celoeurópskom priemere. Prejavuje sa to
neprimeraným rozdelením zrážok, ktoré spôsobujú extrémne prejavy v podobe víchríc,
búrok, povodní, či sucha. Všetky uvedené úkazy bolo možné v tomto roku pozorovať
i v našom okolí. Na zrýchlené otepľovanie zemského povrchu majú veľký vplyv i emisie,
ktoré produkuje moderný svet. Týka sa to bezprostredne i Slovenska, pretože patríme
v Európe medzi aglomerácie s vysokou priemyselnou výrobou. Environmentálne zaťaženie si
vyžaduje akútnu ochranu životného prostredia.
Usiluje sa o to i naše mesto: MsÚ – MsZ riadiac sa zákonom č. 137/2010 o ovzduší v tomto
roku vydalo opakovane 43 súhlasov na malý zdroj znečisťovania ovzdušia a oddelenie
životného prostredia vyhovelo žiadosti občanov o výrub 32 stromov. Víchrica pripravila
mesto o vyvrátené v počte 2 kusov.
Zlepšila sa situácia s odstraňovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu. I v ťažkej
krízovej situácii zvoz separovaných komunít bol pravidelný. Činnosť MsPS - zberný dvor bol
pre občanov zatvorený. Na základe rozhodnutia MsZ boli zakúpené a dané do používania
záujemcom kompostéry určené na biologický odpad zo záhrad, čo určite pomohlo ochrániť
životné prostredie. Chýbalo jarné upratovanie v okolitej prírode, pod ktoré sa podpísala
pandémia.
Rôzne z histórie mesta Šurany

Pred 20 rokmi v Šurianskom cukrovare, ktorý spolu s prvým valcovým mlynom v Európe
postaveným v roku 1854, skončila sa história výroby „slovenského zlata“ – cukru, ktorý
v minulosti tvoril dôležitý artikel nášho vývozu do sveta. Komíny cukrovaru poslednýkrát
prestali „fajčiť“ v roku 2000. Rozhodla tak vláda SR – redukovať počet cukrovarov na
Slovensku na podnet EÚ. Dnes jeho zašlú slávu pripomína iba torzo nefunkčných komínov
rozpredaného zariadenia a areálu sčasti využité na podnikanie jednotlivcov.
Hrádocká Venuša
Uplynulo 75 rokov od začiatku prác na archeologickom nálezisku v Nitrianskom Hrádku
/vtedajšom Malom Várade/ v lokalite Zámeček rozprestierajúcom sa na rozlohe 10-15 ha,
ktoré patrí medzi najvzácnejšie praveké objekty v strednej Európe. Do histórie sa dostalo
zásluhou bádateľa akademika profesora PHDr. Jána Eisnera v roku 1925, zakladateľa
Slovenskej archeologickej spoločnosti. V práci na vykopávkach a objavovaní
archeologických nálezov pokračovali poprední zahraniční i slovenskí vedci – akademik
ČSAV Jaroslav Bӧhm, doc. Ing. Štefan Janšák a ďalší. Posedným bol docent PHDr. Anton
Točík, DrSc. zo SAV Nitra. S jeho menom sa spája vzácny artefakt – archeologická
vykopávka pravekej sošky pochádzajúcej z obdobia mladšej doby kamennej – plastika Magna
Mater, nazývaná i Hrádocká Venuša. Bola ozdobou i dvojkorunovej mince bývalej peňažnej
meny Slovenska. Kópia plastiky sa nachádza vo vitríne vstupného priestoru MsÚ Šurany.
Kostol Božieho milosrdenstva
Jeho konsekráciu spred 20 rokov si pripomínali v Kostolnom Seku. Je postavený v strede časti
obce a týči sa nad ňou ako jeho dominanta. Stavba je architektonickým dielom Ing. arch.
Klementa Trizuliaka. 20. výročie vysviacky Božieho chrámu sme si pripomenuli slávnostnou
svätou omšou celebrovanou vdp. Štefanom Vicenom – šurianskym farárom 27. júna 2020.
Rôzne:
Kométa na oblohe. Nebeské divadlo, aké tu ešte nebolo 13 rokov. Pozrite si kométu
„Neowise“ hlásali titulky dennej tlače. Po 13. rokoch bola opäť viditeľná i nad naším územím.
Kométa dosahovala pomerne vysokú jasnosť. Bolo ju vidieť i s charakteristickým chvostom
nad severozápadným obzorom po 22. hodine až do skorého rána v polovici mesiaca júl.
V bývalom ELITEXE horelo
Požiar v našom meste hneď prvý mesiac roka sa zapísal do štatistiky požiarov vzniknutých na
Slovensku. Horelo v bývalom závode Elitex. Oheň zachvátil niekoľko prevádzok
nachádzajúcich sa v jeho areáli, ktoré si prenajímajú viacerí podnikatelia. Vypukol
v prevádzke podnikateľa, v sklade polystyrénu – vysoko horľavej komodity. Rýchlo sa
preniesol i do prevádzky autodielne. Jej majiteľ tak prišiel o všetko strojové zariadenie
a potrebnú techniku. Ohnivé jazyky zasiahli i vonkajšie časti, kde sa vo veľkom skladovali
použité pneumatiky automobilov. Mohutný požiar bol viditeľný v širokom okolí, ba do konca
pozorovaný i z vesmíru. Jeho exhaláty zamorili okolie do 4 km. Čierny mrak hustého dymu
ohrozoval zdravie ľudí z okolia, preto bolo hygienikmi nariadené neotvárať okná
a nevychádzať z domu. Zdraviu škodlivý popol pokryl 5 cm vrstvou okolité polia v rozlohe
niekoľkých km. S ohňom bojovalo po dva dni viacero hasičských zborov so svojou technikou.
Spolu 90 hasičov s dvoma desiatkami dobrovoľníkov po 90 hodinách nepretržitej práce požiar

uhasili. Odhadnutá škoda bola vyčíslená na viac ako 2 milióny eur. A nebol to jediný požiar
v našom meste v tomto roku. Horelo i v jazdiarni TJ Slávia Šurany. Zaobišiel sa však bez
väčších škôd.
Počasie
Nastupujúci nový rok 2020 vítalo mrazivé slnečné počasie, ktoré trvalo až do polovice
januára. Denná teplota sa šplhala od plus 3 do plus 5 stupňov, v noci okolo mínus 5 stupňov.
Druhá polovica bola ešte teplejšia, pretože slnko „vyhnalo“ teploty nad bod mrazu.
Celý mesiac február bol pomerne teplý. Pretrvávalo premenlivé počasie: striedali sa teplé
slnečné dni s daždivými a občasnými hmlami. Už štvrtý deň pri 19 stupňovej teplote nečakane
sa prihnal búrlivý vietor 100 km rýchlosti, ktorý v krátkej chvíli v podobe víchrice, pred
ktorou stihol varovať i Slovenský hydrometeorologický ústav v podobe vyhlásenej výstrahy
pre celé Slovensko, neobišiel ani naše mesto. Víchrica si vybičovala svoju silu na poruchách
elektrického vedenia, vyvrátených stromoch v meste a jeho okolí, zničených – odnesených
fóliovníkoch, ba dokonca strhla plechové strechy na budovách sídliska MDŽ. Orkán Sabina
sa zopakoval i v strede mesiaca. Spôsobilo ho časté striedanie teplých vlhkých i veterných dní
s nárastom teplôt o plus 17 stupňov. Väčšie škody u nás nenarobil. Pomerne teplé počasie so
striedaním slnka, vetra, chladu pretrvávalo až do konca mesiaca.
Jar nastúpila v predstihu. Už v prvých marcových dňoch rašili stromy, rozkvitli jarné kvety
v prírode i v záhradkách. Nadpriemerne teplé počasie trvalo až do 21. marca /začiatku
astronomickej jari/. Nastalo náhle ochladenie. Nočné mrazy nad mínus 3 °C ohrozili
ovocinárov a záhradkárov, ktorí rôznymi spôsobmi sa snažili zachrániť v rozkvete ovocné
stromy, vinič, priesady zeleniny. I tak mrazy poškodili 80 % čerešní, 20 % marhúľ, 10 %
broskýň, menej jabloní a sliviek. Ku koncu mesiaca sa oteplilo, ale chýbal dážď.
Teploty pokračovali i v apríli. Dokonca 9. apríla vystúpila na 28 °C – bol zaznamenaný ako
„prvý letný deň“. Nadpriemerne bol teplý, ale suchý celý mesiac. V máji teplé dni
pokračovali. „Druhý letný deň“ s teplotou plus 28 °C nás prekvapil už ôsmy deň. Potom až do
konca mesiaca striedalo sa teplé počasie s veterným, chladným, slabým dažďom, ktorý deficit
vody 50-70 cm nevykryl chýbajúcu vlahu.
Prvý letný mesiac – jún sa začal netradične: Mrzlo do rána prvého dňa. Bol to ďalší úder pre
ovocinárov, pretože mínusová teplota nad zemou okolo 5 °C poškodila plody ovocných
stromov. Poľnohospodári boli nútení vyorať a opätovne zasiať kukuricu a cukrovú repu.
Konečne i slabo spŕchlo. Do konca mesiaca prevládalo príjemné teplé počasie – 13. júna
a nasledujúci deň až 30 °C, boli to prvé tropické dni. V júli sme prežívali pravé leto.
Najvyššia denná teplota - 36,2 °C bola meteorológmi zaznamenaná v našom regióne. Ku
koncu mesiaca slnko, dážď, vietor.
Septembrové teploty v začiatku mesiaca kulminovali – ortuť v teplomeroch sa vyšplhala až na
31 °C. Bolo to pokračovanie teplého augustového počasia, ktoré na konci mesiaca prinieslo
i dážď, lejaky, búrky, pred vyčíňaním ktorých meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa. Nás
katastrofa obišla, i keď v blízkom okolí narobila škody na úrode i v samotných dedinách
postrhávaním striech, elektrického vedenia či vyvrátených stromov. Nepriazeň počasia
nás výdatným dažďom trvala 4 dni. Október začal teplým „babím letom“. 18.10. bol
zaznamenaný tropický deň s teplotou 25 °C v noci rekordných 18 °C.

November sa predstavil pravým „dušičkovým“ počasím – dažďom, mrholením, hmlami,
zubatým slnkom. Prvýkrát mrzlo 25. novembra. A zima ukázala svoju tvár už 3. decembrový
deň ukážkovým snehovým popraškom. Denné teploty okolo 5 – 7 °C. Hmly a daždivo až do
konca mesiaca, Vianoce a posledné dni roka 2020 nevynímajúc.
Hospodárenie mesta
Poslanci Mestského zastupiteľstva Šurany dňa 12. decembra 2020 bez výhrad schválili
záverečný účet mesta Šurany za rok 2020. Bol to rok poznačený pandémiou COVID -19,
ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Bolo to obdobie ekonomickej neistoty
s dopadom hospodárenia i v našom meste. Vzniknutá ekonomická situácia mala svoj dopad na
finančné zdroje: daňové i nedaňové príjmy, dotácie zo štátneho rozpočtu ako i ich využitie.
To si vyžiadalo i úpravu samotného rozpočtu mesta. Nárast výdavkov bol citeľný zvlášť
v oblasti sociálneho zabezpečenia v čase pretrvávajúcej pandémie: nákup ochranných
osobných pomôcok – rúšok, respirátorov, rukavíc, ochranných štítov a hygienických
antibakteriálnych dezinfekčných čistiacich prostriedkov, ohrievačov vody, bezkontaktných
teplomerov pre zamestnancov mesta, školy, príspevkové organizácie i pre seniorov mesta.
Mestu chýbali financie z tradičných podujatí organizovaných mestom /jarmoky, trhy,
športové a kultúrne podujatia/, ktoré boli opatreniami štátu zakázané usporadúvať za
prítomnosti väčšieho počtu ľudí. VZN č. 6 boli upravené podmienky poskytovania dotácií,
obmedzené boli viaceré investície a akcie. Časť výpadku financií spôsobil i nižší výber
poplatkov za parkovanie i oddialenie splátky dane podnikateľom.
Vláda SR uznesením č. 494 z 12.8. 2020 schválila poskytnutie návratných finančných
prostriedkov ako výpomoc zo štátnych finančných aktív mestám a obciam na kompenzáciu
výpadku príjmov nevyhnutných na výkon ich samosprávneho pôsobenia /výdavky krytia
COVID /. Pre naše mesto v sume 200.300 eur.
Hospodárenie mesta v číslach .
Bežné príjmy mesta
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky mesta
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky RO s práv. subjekt.
Rozpočtové výdavky spolu
Príjmy – výdavky / rozdiel /

6 839 922,00 EUR
126 685
586 805
260 999
7 814 411
3 824 926
734 470 vo výške
109 735
3 121 011
7 503
7 797 675
16 736 EUR

Štvrtá úprava rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 bola zostavená s prebytkom vo výške
16 736 EUR, nakoľko dotácia vo výške 16 512 EUR poukázaná Štatistickým úradom SR na
úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pri sčítaní obyvateľov bola
použitá až v roku 2021. / Z dotácie bolo čerpaných 1 079 EUR na bežné výdavky.
Z mozaiky čriepok k rozpočtu – účely

Vzdelávanie:
Schválený rozpočet po poslednej úprave: 3 128 544 EUR
Skutočnosť: 3 138 176 EUR
Dotácie mesta: výbava ŠJ – 4 026 EUR, dofinancovanie platov a nákladov COVID 58 302
EUR. Predškolská výchova:6 503 EUR
Príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR – projekt „Podpora
zamestnanosti v MŠ“ : MŠ Mostná ul. – 48 134 EUR, MŠ MDŽ – 56 325 EUR
Zvýšená dotácia CZŠ Ž. Bosniakovej o 3 617 EUR
Údržba: 32 679 EUR – z toho:
Oprava chodníka a montáž roliet v MŠ Mostná ul. – 1 217 EUR, havarijný stav
vodovodnej prípojky MŠ MDŽ – 2 000 EUR, osvetlenie ŠH a rekonštrukcia ŠJ – ZŠ
Bernolákova ul. – 19 868 EUR, výmena podlahy v CVČ – 1 711 EUR a v ZUŠ 5 060 EUR
Domov Jesienka: rekonštrukcia kotolne – 26 204
Materiálne vybavenie:
Mestská poliklinika: vybavenie ambulancií FBLR, Domov Jesienka – priemyselná práčka5 690,-€.
MsPS: - nákup techniky 106492 EUR /obnova vozového parku: ramenný nosič kontajnerov,
sypač, traktor so šípovou radlicou, komunálne vozidlo, 6 ks kontajnerov /, oprava plynového
kúrenia
Šport
Materiál pre hádzanú, obnova budovy ŠK, trávnatý koberec
Mestská polícia
Kamery 14.460 EUR /Ministerstvo vnútra SR dotácia 9 000 EUR /
Kultúrne zariadenia
Rozpočet : 233 145 EUR čerpanie 32,32 percent úspora
Separovaný zber
Výdavky za zneškodnenie odpadu – 160 439,87 EUR, uloženie zmesového komunálneho
odpadu – 13 EUR/tona. Úroveň vytriedenia – 32,74 percent
CO
Výdavky spojené s mimoriadnou situáciou šírenia nákazy COVID /podľa usmernenia
Ministerstva financií SR – nákup všeobecného materiálu/ - 18.296,46 EUR vrátane náhrad
dobrovoľníkom – 6.074. Kompenzácia mestu štátom: 17 346,86 EUR.
Nedoplatky na daniach:

Komunálny odpad: Poplatok – predpis: 388 318 EUR , uhradené: 356 164,58 EUR
Nehnuteľnosti:
589 120
535 651
Za psa:
5 869
5 698
Parkovacie automaty:
40 000
32 362
Demografia
Demografická krivka na Slovensku z roka na rok klesá. Prispieva k tomu i vývoj v našom
meste.
Rok 2020: / Podľa evidencie Slovenského štatistického úradu SR /
Počet obyvateľov :
Prisťahovaných :
Odsťahovaných :
Narodených:
Zomrelých :

9.651
88
146
97
116

Pokles obyvateľov je evidentný: V roku 2005 žilo v meste Šurany 10.497 obyvateľov, ku
koncu roka 2020 sa ich počet znížil o 846 na 9.651.
Demografický profil mesta ukazuje, že najväčšiu časť tvoria občania v produktívnom veku.
V meste žije 165 obyvateľov viac ako 85-ročných.
Z dostupných materiálov a pozorovaní vypracovala: PaedDr. Otília Veselková, kronikárka
mesta Šurany.
Príloha
Značky a skratky:
EÚ – Európska únia;
MsÚ - Mestský úrad
MsZ - Mestské zastupiteľstvo
MsPS – Mestský podnik služieb
MsP - Mestská polícia
MsPoK - Mestská poliklinika
MsBP – Mestský bytový podnik
MsK MM – Mestská knižnica Michala Matunáka
MsM – Mestské múzeum
MsKS – Mestské kultúrne stredisko
MO MS – Mestská organizácia Matice slovenskej
MDD – Medzinárodný deň detí
DMS – Dom Matice slovenskej
SH – Spoločenská hala
ŠH – Športová hala
KZ – Kultúrne zariadenie
OZ – Občianske združenie
OC - ZORA – Obchodné centrum
DCS – Denné centrum seniorov
DHS - Dobrovoľný hasičský zbor
ZSE – Západoslovenské elektrárne
ZŠ - Základná škola

MŠ - Materská škola
ZUŠ - Základná umelecká škola
CZŠ - Cirkevná základná škola
ŠZŠ - Špeciálna základná škola
CVČ - Centrum voľného času
OH - Olympijské hry /OV - okresný výbor /
ŠJ - Školská jedáleň
ŠKD - Školský klub detí
ZNB - Zbor národnej bezpečnosti
OA - Obchodná akadémia
SOŠ GaS - Stredná odborná škola gastronómie a stravovania
SOŠT - Stredná odborná škola technická
MOM - Mobilné odberné miesto
VZN - Všeobecno záväzné nariadenie

