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Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.

Mesto Šurany na úseku podnikania v zmysle zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v znení § 12c) ods. 1 zákona č. 219/1991 Zb. vydáva "Osvedčenia o zápise
do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka" a to na činnosti, ktoré majú charakter
poľnohospodárskej výroby na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby. Spolu k 1.6.2020 je
v evidencii, vedenej na Mestskom úrade – oddelení podnikateľskej činnosti zapísaných 17
samostatne hospodáriacich roľníkov. Za obdobie od 1.6.2021 do 1.6.2022 bolo jedno
osvedčenie zrušené a vydané nebolo žiadne osvedčenie.
Živnostenské oprávnenia na podnikanie vydáva v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnení Okresný
úrad - odbor živnostenského podnikania Nové Zámky. K vyhľadávaniu podnikateľských
subjektov je na webovej stránke www.zrsr.sk sprístupnený živnostenský a obchodný register
fyzických a právnických osôb podnikajúcich v Slovenskej republike. Túto službu
zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Technický správca IveS Košice.
V zmysle § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Mesto Šurany vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2009
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šurany, ktoré
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 26/2009-Z bod XV. dňa 25.
júna 2009 a nadobudlo účinnosť dňa 10. júla 2009. Podnikateľské subjekty si určia čas predaja
a čas prevádzky služieb v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia a toto
oznámia mestu. Nariadenie však neukladá povinnosť podnikateľom oznámiť mestu otvorenie
prevádzky, resp. čas predaja a čas prevádzky služieb a preto Mestský úrad Šurany - oddelenie
podnikateľskej činnosti miestnym šetrením zisťuje takéto prevádzky. Na základe zistení
potom vyzve podnikateľa k oznámeniu času predaja a času prevádzky služieb a následne
povoľuje predajný resp. prevádzkový čas. V období od 1.6.2021 do 1.6.2022 bolo vydaných
28 povolení v prevádzkach na území mesta Šurany, čo je o dve povolenia viac ako za
predchádzajúce obdobie. Nie v každom prípade sa jednalo o otvorenie novej prevádzky. Tieto
povolenia boli vydané na základe žiadosti, resp. oznámenia vlastníka alebo prevádzkovateľa
predajni alebo zariadenia, ktorí požiadali o zmenu miesta prevádzky, sortimentu, poskytovania
služieb, alebo predajného a prevádzkového času.
Od 1. januára 2008 podnikatelia, ktorí predložili žiadosti, resp. oznámili prevádzkovú
dobu, boli zapísaní do evidencie v Mestskom informačnom systéme.
Na webovej stránke mesta je zverejnený aj zoznam stravovacích a ubytovacích kapacít
v meste Šurany.
V meste Šurany k 1.6.2022 je evidovaných 21 predajní potravinárskeho tovaru,
190 predajní nepotravinárskeho tovaru a 51 pohostinských odbytových stredísk (vrátane
reštaurácií, kaviarní, barov, pizzérií, hostincov, výčapov, pivární, herní, cukrární, bufetov...).
Stravovanie v meste zabezpečuje 31 prevádzok, z toho je 9 reštauračných zariadení a
22 bufetov. Prevádzku predajní a poskytovanie rôznych služieb v meste zabezpečuje Jednota
SD, Supermarket TESCO, Lidl, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti a súkromní
podnikatelia. V decembri 2021 bola v meste otvorená novovybudovaná predajňa BILLA. V
stálych predajniach na území mesta je v ponuke široký a pestrý sortiment tovarov. Ubytovacie
kapacity boli v roku 2021 poskytované v dvoch prevádzkach.
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Obchodnú sieť v meste dopĺňa trhovisko, uskutočňovanie príležitostných trhov
v priestoroch Spoločenskej haly, ako aj organizovanie "Šurianskeho jarmoku", Šurianskych
hodov“ a „Mikulášskych trhov“. V súvislosti s pretrvávajúcim vyskytom ochorenia COVID19 boli v roku 2021 naďalej platné opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR
o zákaze usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Na
základe uvedeného opatrenia boli v roku 2021 zrušené hromadné akcie – jarmok, hody a trhy,
o čom boli prostredníctvom webovej stránky mesta oboznámení tak občania, ako aj
podnikatelia, ktorí mali záujem zúčastniť sa ako predávajúci so stánkami.
Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa mesto bude riadiť opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva SR pri uskutočnení hromadných akcií aj v priebehu roka 2022. Šuriansky jarmok
sa plánuje usporiadať v termíne 23. a 24. septembra.
Trhovisko (12 trhových stolov) na ul. M.R.Štefánika je v správe Mestského podniku
služieb Šurany, ktorý zabezpečuje aj inkaso poplatkov za užívanie verejného priestranstva.
K 1.6.2022 bolo na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydaných
spolu 6 povolení.
Mesto Šurany v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva súhlas s prevádzkovaním
kurzových stávok v herni alebo v prevádzke. V našom meste sú dve herne. V roku 2021 príjem
stávok na stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkovalo 5 spoločností a elektronické zariadenia
(videohry) prevádzkovali 2 spoločnosti. Tieto spoločnosti odviedli na účet mesta spolu
38 995,00 €. V porovnaní s rokom 2020 to bolo menej 3 090,00 €.
Mesto Šurany si objednáva u dopravcu ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
(ďalej len dopravca) výkony Mestskej dopravy v Šuranoch linka č. 1 (Šurany – Nitriansky
Hrádok – Kostolný Sek – Šurany) a Mestskej dopravy v Šuranoch linka č. 2 (Šurany – Kopec
– Nový Svet – Šurany) na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany na obdobie od 1. januára 2016 do
31. decembra 2025 uzatvorenej podľa ustanovenia § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej doprave, podľa zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Každoročne sa zmluva
upravuje dodatkom, ktorého obsahom je kalkulácia predpokladanej ceny za službu na
príslušný rok a splátkový kalendár preddavkov.
V roku 2021 dopravca uskutočnil výkony v rozsahu 35 920 km a prepravil 12 346
cestujúcich. V zmysle Dodatku č. 6 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej
pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany bolo za služby dopravcovi
uhradených z rozpočtu mesta 73 573,35 €.
Mesto Šurany v zmysle opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 zrušila v čase
karantény premávku všetkých spojov mestskej autobusovej dopravy linky č. 1 a č. 2 z dôvodu
nízkej frekvencie cestujúcich. Vzhľadom na stále narastajúce náklady na prevádzkovanie
mestskej autobusovej dopravy v mesiaci december 2021 mesto rokovalo s dopravcom
o možnosti nasadenia malokapacitného nového autobusu s počtom miest na sedenie 20 a na
státie 15. Podmienkou pre investície je predĺženie zmluvy v súlade s legislatívou EÚ o 5 rokov
do konca roka 2030. Výmenou vozidla kmeňového autobusu SOR BN 12 za malokapacitný
nový autobus by mohlo prísť k úspore finančných prostriedkov, ktoré boli vyhodnotené v čase
rokovania (zo 76 886,00 € na 62 178,00 €), avšak sústavným zvyšovaním cien nie je toto
porovnanie aktuálne. V prípade výmeny autobusu dopravca musí vyhľadať možnosti uplatnenia
autobusu, ktorý prenajal na predmetnú zmluvu alebo nájsť pokračovateľa leasingovej zmluvynáklady z odstúpenia zmluvy by si dopravca uplatnil v ekonomicky oprávnených nákladoch.
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Na rok 2022 predložil dopravca Dodatok č. 7 k zmluve o službách vo verejnom záujme
vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany pre zmluvné
obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 v plánovanom rozsahu 36 335 km a vyčíslil predpokladanú
výšku úhrady za služby vo výške 76 886,00 €.
Mesto Šurany riešilo požiadavky občanov na úseku prepravy v mestskej autobusovej
doprave. V spolupráci s dopravcom pravidelne zverejňoval na stránke mesta ako aj
rozhlasovými reláciami oznámenia premávky tak v mestskej autobusovej doprave ako aj
v autobusoch prímestských liniek a opatrenia na ochranu zdravia pri cestovaní v súvislosti
s ochorením COVID-19.
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Dôvodová správa k správe o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.
Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany je vypracovaná na
základe plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022. Je v nej zhodnotená
činnosť oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany na úseku:
- poľnohospodárstva,
- podnikateľskej činnosti
- obchodu,
- ekonomickom,
- dopravy.
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