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Predkladá :
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Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo
Správu o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2022 a túto
schvaľuje

Spracovala:
PhDr. Mária Huslicová,
vedúca oddelenia
pre veci organizačné
a správne MsÚ Šurany

- bez pripomienok
- s pripomienkami
poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch.

Na základe:
Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2022
Ing. Eva Augustínová, v.r.
––––––––––––––––––––––––––––-

podpis predkladateľa
Predložené mestskému zastupiteľstvu 13. septembra 2022

Dôvodová správa

Na základe Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Šuranoch na II. polrok 2022
predkladám Správu o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2022.

Ing. Eva A u g u s t í n o v á, v. r.
prednostka Mestského úradu Šurany

SPRÁVA
o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany
za I. polrok 2022.
___________________________________________________________________________
Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany /ďalej MsZ/ a výbory v častiach mesta Šurany pracovali
v I. polroku 2022 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:
Predseda komisie: Ing. František T a m a š o v i č
Počet členov komisie: 9
Počet uskutočnených schôdzok: 5
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 80
Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na
rok 2022, správy o výsledku hospodárenia za rok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, návrhy na úpravu
rozpočtov na rok 2022 /MsKS, MsPK, MsPS, Domov Jesienka/, záverečný účet mesta Šurany za rok 2021 a správy
o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2021, správy o hospodárení s majetkom
mesta Šurany za rok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsPS, MsKS/, správu o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2021,
správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2021, návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva, návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh na prerokovanie protestu prokurátora
proti VZN č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
a odstavných plôch na území mesta Šurany, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch
na území mesta Šurany, vyhovenie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky, návrh na schválenie
spolufinancovania projektu ,,Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Šurany“ mestom Šurany
a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu, informácia
o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. a Mestskej polikliniky Šurany za rok 2021, správu
Mestského bytového podniku Šurany s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021, žiadosť
o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, návrh na realizáciu cyklotrasy ,,Malý
Žitavský okruh“, informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2021, návrh na
schválenie spolufinancovania projektu ,,Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany“ mestom
Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu, návrh
cenníka za práce a služby vykonané Mestským podnikom služieb Šurany, návrh na zrušenie ,,Dohody o zriadení,
výstavbe a prevádzkovaní športovo-rekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zvanej TONA v k. ú.
Šurany zo dňa 28.04.1993 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.1993 a č. 2 zo dňa 06.04.1994 medzi mestom Šurany
a miestnym urbárskym spolkom Šurany-Kostolný Sek, návrh vstupu mesta Šurany do správcovskej spoločnosti
Kostolný Sek ,,SSKS“, s. r. o. za účelom spravovania areálu TONA Šurany – Kostolný Sek v zmysle spoločenskej
zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, návrh spoločenskej zmluvy a založení Správcovskej
spoločnosti TONA s. r. o., návrh na realizáciu cyklotrasy ,,Malý Žitavský okruh“, v súvislosti s majetko-právnym
usporiadaním navrhovanej cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov
Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí ,,Malý Žitavský okruh“, žiadosti
o predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Šurany, žiadosti o predbežný súhlas s odpredajom majetku
mesta Šurany, návrhy na zriadenie vecných bremien.
Ku všetkým prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie
Mestskému zastupiteľstvu Šurany.

-

Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie:
úlohy komisie boli v plnom rozsahu splnené.
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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: 7
Počet uskutočnených schôdzok: 4
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 94
Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na
rok 2022, správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021, správu o investičnej výstavbe a údržbe
majetku mesta Šurany za rok 2021, správu o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany, správu
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany k 31.12.2021, záverečný účet mesta Šurany za rok 2021 a správy o výsledku
hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za 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 %: 67,86
Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na
rok 2022, správy o výsledku hospodárenia za rok 2021 /Domov Jesienka, MsPK, MsKS/, záverečný účet mesta
Šurany za rok 2021 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2021, návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany
na úseku školstva, návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany, návrh
Dodatku č. 35 Poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ č. 2E, 2F, 2G Šurany, návrh textu kroniky mesta
Šurany za rok 2020, návrh na vybudovanie cyklotrasy s názvom ,,Cyklotrasa Malý Žitavský okruh“, správu
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany k 31.12.2021, správu o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta,
návrh na realizáciu cyklotrasy ,,Malý Žitavský okruh“, v súvislosti s majetko-právnym usporiadaním navrhovanej
cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia
obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí ,,Malý Žitavský okruh“, návrh Poradovníka na pridelenie
nájomných bytov v meste Šurany na ul. Ľ. Podjavorinskej č. 10, 12 a ul. MDŽ č. 2E, 2F, 2G, návrh na poskytnutie
mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,00 eur z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 pre Športový klub ALL STARS
SLOVAKIA, Komenského 20, Šurany, stav klubu ŠK Šurany a jeho prácu s mládežou, návrh na vypracovanie
štúdie na ,,Revitalizáciu športového areálu na ulici Cintorínska 51, Šurany na podporu rozvoja mládeže a športu
a športovej infraštruktúry mesta Šurany na roky 2022 – 2025“, návrh na poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške
500,00 eur z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť 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 poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,00 eur
z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 pre Športový klub ALL STARS SLOVAKIA, Komenského 20, 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: 3
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 81,6
Komisia prerokovala: návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na
rok 2022, záverečný účet mesta Šurany za rok 2021 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií
mesta Šurany za rok 2021, správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mesta Šurany a rozpočtových organizácií k 31.12.2021, návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových
organizácií mesta Šurany na rok 2022, návrh na realizáciu cyklotrasy ,,Malý Žitavský okruh“, v súvislosti
s majetko-právnym usporiadaním navrhovanej cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany
a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí ,,Malý
Žitavský okruh“, civilnú ochranu obyvateľstva v prípade bezpečnostne vyhrotenej situácie a zvládnutie prípadnej
utečeneckej vlny v dôsledku vojny na Ukrajine .
K prerokovaným materiálom komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany.

-

Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh komisie:
komisia všetky 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: 1
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 100
Komisia prerokovala: vyhodnotenie Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejného funkcionára podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov za rok 2021.

-

Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh:
komisia plánované úlohy splnila.

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 požiadavky na zabezpečenie: opravy povrchu chodníka na ulici Šurianska od železničného
priecestia po križovanie ulíc Kostolná a Na vŕšku, opravy kanalizačných vpustí na ulici Šurianska pri kultúrnom
zariadení a pred železničným priecestím, pripojenia objektov kultúrneho zariadenia a CVČ na verejnú kanalizáciu,
opravy poškodeného povrchu chodníka od ulice Rozmarínová po nový cintorín.
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.

-4-

7. Výbor v časti Nitriansky Hrádok.
Predseda výboru: Ing. Andrea H e c l o v á
Počet členov výboru: 2
Počet uskutočnených schôdzok: 1
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 100
Výbor prerokoval: požiadavku na opravu miestnych komunikácii a chodníkov na ul. Jabloňová, Na lúkach,
Hlavná, Topoľová, na vyčistenie odvodových jám na ul. Jabloňová, vypílenie stromu na ul. Hlavná pri parku
Hrádockej Venuše a opílenie stromu na cintoríne pri stanovišti zberného kontajnera, na vyčistenie areálu bývalej
špeciálnej školy a výmenu okien na budove elokovaného pracoviska MŠ Mostná, obnovu sochy sv. Vendelína,
vypracovanie PD chodníka popri štátnej ceste od mosta cez rieku Nitra po park pri soche Hrádockej Venuše, návrh
na realizáciu cyklotrasy ,,Malý Žitavský okruh“, v súvislosti s majetko-právnym usporiadaním navrhovanej
cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia
obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí ,,Malý Žitavský okruh“.
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.

8. Komisia pre obchodnú verejnú súťaž na prevod nehnuteľného majetku mesta v k. ú.
Šurany.
Komisia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 26/2022 – Z, bod XXII. zo dňa
07.04.2022.
Predseda komisie: Ing. František T a m a š o v i č
Počet členov komisie: 9
Počet uskutočnených schôdzok: 1
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 85,2
Komisia prerokovala: vypracovanie návrhu súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž.
K prerokovanému materiálu komisia spracovala stanoviská, ktoré predložila na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu Šurany.

-

Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh:
komisia plánované úlohy splnila.

9. 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: 2
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 70

-5Komisia prerokovala: informáciu o SMART systéme, návrh stanovenia poplatku za odvoz komunálneho
odpadu pre rok 2023, vyhodnotenie predaja vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za posledných 5 rokov,
vyhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Šurany za rok 2021, návrh poplatku za 1 liter komunálneho odpadu.

-

Celkové vyhodnotenie plánovaných úloh:
komisia plánované úlohy splnila.

10. Komisia pre prípravu realizácie cyklotrasy ,,Malý Žitavský okruh“.
Komisia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 24/2022 – Z, bod XX. zo dňa
10.02.2022.
Predseda komisie: JUDr. Roman P o r u b s k ý
Počet členov komisie: 7
Počet uskutočnených schôdzok: 1
Účasť členov na schôdzkach komisie /výboru/ v %: 57,14
Komisia prerokovala: založenie združenia obcí s názvom Združenie obcí ,,Malý Žitavský okruh“, zmluvu
o založení Združenia obcí ,,Malý Žitavský okruh“, vstup mesta do Združenia obcí ,,Malý Žitavský okruh“,
schválenie primátora mesta Šurany do Valného zhromaždenia členov Združenia obcí ,,Malý Žitavský okruh“.
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šurany predložila: návrh na realizáciu cyklotrasy ,,Malý Žitavský
okruh“, v súvislosti s majetko-právnym usporiadaním navrhovanej cyklotrasy s územnoplánovacou
dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia
s názvom Združenie obcí ,,Malý Žitavský okruh“.

-

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

