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Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo „Správu 
o investičnej výstavbe a údržbe ma jetku mesta Šurany
za 1. polrok 2022“, stanovisko komisie výstavby, životného 
prostredia a podnikateľskej činnosti pri MsZ v Šuranoch 
a stanovisko komisie finančnej a správy mestského majetku 
pri MsZ v Šuranoch a túto

Spracoval:

berie na vedomie

Ing. František Flozlár, 
vedúci odd. ŽP,V.ÚPaSMM 
MsU Šurany

- bez pripomienok
- s pripomienkami

poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle 
predlohy.

Na základe:

Plánu práce MsZ 
na II. polrok 2022

podpis predkladateľa

Predložené mestskému zastupiteľstvu 13.09.2022



v

Mesto Šurany
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku
Námestie hrdinov 1. 942 01 Šurany

Materiál č. A/3/30/2022

Dôvodová správa:

VEC: Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany 
za I. polrok 2022.

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2022 predkladá 
oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku 
Mestského úradu v Šuranoch Správu o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany 
za 1. polrok 2022.

Správa je súhrnom investičných akcií, drobných opráv a údržby majetku mesta Šurany 
zrealizovaných v prvom polroku 2022 s uvedením skutočných finančných nákladov na tieto
akcie.

Mestského úradu v Šuranoch

V Šuranoch, dňa 22.08.2022



0 Mesto Šurany
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského ma jetku
Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany

V Šuranoch, dňa 22.08.2022

Materiál č. A/3/30/2022

Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku
mesta Šurany za I. polrok 2022

Prehl ad zrealizovaných akcií v prvom polroku 2022 a ich finančné plnenie:

1, Miestne komunikácie a chodníky v meste Šurany - opravy, rekonštrukcie, údržba.

Vodorovné dopravné značenie na sídlisku MDŽ, značenia zákazu státia pred Domom 
Matice Slovenskej v Šuranoch, realizoval Jozef Porubský v celkovej sume 
1 726,80 eur.

Boli zakúpené zvislé dopravné značky v sume 2 287,67 eur, ktoré boli osadené 
na miestne komunikácie. Dopravné značenie dodala firma SIGNATECH spol. s.r.o. a montáž 
vykonal Mestský podnik služieb Šurany.

Na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov mesto Šurany v I. polroku 2022 
vynaložilo prostriedky v celkovej sume 4 014,47 eur.

2. Verejné osvetlenie, rozhlas a energie modernizácia a údržba.

V I. polroku 2022 sa realizovalo doplnenie VO pre okružnú križovatku Šurany 11/580 
s 111/1526 (III/580001) v 7,35 km v celkovej sume 8 706,60 eur.

laktiež bola realizovaná i rekonštrukcia rozhlasu na ulici Nová v sume 4 985,40 eur. 
Oprava havarijného stavu VO na kr hovej križovatke (Nitrianska cesta) v sume 3 704,88 eur 
a doplnenie VO na Partizánskej ulic v sume 1 400,40 eur. Práce realizovala firma INSTAL - 
František Tôkôly, Šurany.

Na opravu a údržbu verejného osvetlenia, rozhlasu a energie mesto Šurany v I. polroku 
2022 vynaložilo 18 797,28 eur.



3. Modernizácia, údržba a opravy budov a mestského majetku,

VI. polroku 2022 sa realizovalo odstránenie havarijného stavu na MŠ Mostná 1. 
Šurany. Mesto Šurany uzatvorilo zmluvu o dielo s firmou bau Ecosan s.r.o.. predmetom ktorej 
bola sanácia škody spôsobenej požiarom a rekonštrukčné práce na Materskej škole ul. Mostná 
1 v Šuranoch v celkovej sume 93 761,36 eur. Ďalej Mesto Šurany uzatvorilo s uvedenou firmou 
dodatok k zmluve o dielo, predmetom ktorého bola sanácia dohľadaných škôd spôsobených 
požiarom v celkovej sume 7 453,99 eur.
V rámci odstránenia havarijného stavu na MŠ Mostná sa realizovalo:

- zakúpenie kobercov do tried a PVC do chodieb od firmy KORATEX, a.s. v celkovej 
sume 8 000 eur,

- zakúpenie krytov na radiátory v celkovej sume 5 000 eur (Peter Rybár, Šurany).
- zakúpenie a montáž žalúzii a sieťok na okná v celkovej sume 3 465,70 eur (FMD 

Miroslav Dragún, Komjatice),
- oprava elektroinštalácie bola realizovaná firmou INSTAL - František Tôkôly, Šurany 

v celkovej sume 6 072,96 eur.
Celkocé náklady na odstránenie havarijného stavu na MŠ Mostná Šurany predstavovali sumu
123 754,01 eur.

V budove MŠ Mostná na Nitrianskom Hrádku bol firmou Kovo-elektro. Ján Šťuha, 
Šurany namontovaný nový plynový kotol v celkovej sume 2 990,60 eur. Ďalej bola na budove 
vykonaná oprava strešnej krytiny a zvodov firmou IZOTEZ - Jozef Čunderlík vsunie 
2 500 eur.

I irma L.M.J. Salamander s.r.o. realizovala rekonštrukciu a výmenu okien MŠ MDŽ - 
pavilón Materská škola v celkovej sume 77 766,74 eur.

Mesto Šurany uzatvorilo zmluvu s firmou EUROVIA SK, a.s., predmetom ktorej je 
íealizácia diela „LOKÁLI IA 1BV „Za školou“" včlenení: účelová miestna komunikácia, 
verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrické prípojky a verejné osvetlenie. 
Cena za zhotovenie diela stanovená ako výsledok verejného obstarávania je vo výške 
487 282,63 eur. '

Firma Elektro^ - Stralight s.r.o., Šurany realizovala fotovoltaickú elektráreň 
na Mestskom úrade v Šuranoch, vrátane jej montáže, napojenia a sprevádzkovania v celkovej 
sume 28 860.00 eur.

Mesto Šurany uzatvorilo zmluvu o dielo s firmou J&P METAPLAST s.r.o., predmetom 
ktorej sú prístrešky pre kontajnery - 12ks o rozmere 7 x 4 m (4 ks), 8 x 4 m (1 ks), a 5 x 4 m 
(7 ks), v sume 84 o48.00 eur. Firma KŠv stav s.r.o. realizovala stavebné práce (betónové plochy 
na prístrešky) vsunie 9 912,00 eur. Firma Vladap Plus, s.r.o. dodala betón v celkovej sume 
5 000 eur.

V budove ZŠ Bernolákova realizoval p. Jozef Porubský maliarske práce v troch triedach 
v celkovej sume 2 478.80 eur. Na budove športovej haly ZŠ Bernolákova sa uskutočnila oprava 
havarijného stavu strešnej krytiny, ktorú realizovala firma IZOTEZ - Jozef Čunderlík v sume 
700 eur.

Mesto Šurany uzatvorilo zmluvu o dielo s firmou IZOTEZ - Jozef Čunderlík, 
predmetom ktorej bola oprava havarijného stavu strechy v Dennom centre seniorov Kostolný 
Sek v sume 15 068,36 eur.



Na futbalovom ihrisku Nitriansky Hrádok firma AustrianGrass s.r.o. realizovala 
valcovanie a vertikuláciu ihriska v sume 1 360 eur.

Firma KŠv stav s.r.o. realizovala spevnenú plochu pri budove Mestskej polície Šurany 
v sume 3 846 eur.

Mestský podnik služieb Šurany - sklady a dielne (technické zázemie) bola realizovaná 
nová elektroinštalácia v celkovej sume 9 110.81 eur. Práce realizovala firma INSTAL - 
František Tôkôly, Šurany .

Na modernizáciu, údržbu a opravy budov a mestského majetku v I. polroku 2022 mesto 
Šurany vynaložilo celkom 866 615,95 eur.

4. Investičné zámen mesta !

V rámci prípravy investičných zámerov a akcií mesta Šurany boli vypracované nasledovné 
projekty:

Projektová dokumentácia „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry 
v obciach Slovenska — Zelené obce Slovenska“, v sume 240 eur.
Projektová dokumentácia „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v meste 
Šurany“, v sume 2 460 eur.
Projektová dokumentácia „Riešenie dopravnej situácie parkovania - ul. MDŽ, SNP, 
Mostná, M. Kokošovej, Bernolákova, Nábrežie“, v sume 2 650 eur.
Prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie - križovatka Šurianska ul., v sume 2 772 eur. 
Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Bernolákova 35. Šurany“, 
v sume 8 640 eur.
Projektová dokumentácia „Riešenie dopravnej situácie parkovania - ul. Nitrianska, 
Hasičská, Hviezdoslavova a Krížna“, v sume 1 950 eur.
PD „Výpočet previsu vodičov“, v sume 500 eur.

V rámci prípravy investičných zámerov mesto Šurany uhradilo za vypracované projekty
19 212 eur.

programy.

1) Mesto Šurany predložilo projekt „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ 
v meste Šurany“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87 na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk. Celková suma oprávnených výdavkov projektuje 205 482.1 7 eur 
a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 10 274.11 eur (5% 
spolufmancovanie). Aktuálne prebieha proces odborného hodnotenia.

2) Mesto Šurany predložilo projekt „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov 
v meste Šurany“ v rámci výzvy č. OPKZP-POl-SCI 11-2021-72 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber 
komunálnych odpadov. Celková suma oprávnených výdavkov projektu je 362 266,08 
eur a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 18 113,30 eur (5% 
spolufmancovanie). Konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok je zastavené. 
Mesto Šurany nemá vydané právoplatné stavebné povolenie, nakoľko Západoslovenská 
distribučná, a.s. dala k PD nesúhlasné stanovisko.



3) Žiadost o poskytnutie podpory na projekt: „Podpora biodiverzity prvkami zelenej 
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ bola dňa 29.04.2022 
schválená. Po ukončení procesu kontroly verejného obstarávania na výber nového 
zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov bude Slovenská agentúra životného 
prostredia informovať o vysúťažených cenách vegetačných prvkov výsadby a ďalšom 
postupe. Projekt je bez spolufmancovania zo strany mesta.

4) Mesto^Šurany predložilo projekt: „Výstavba zariadení cyklistickej infraštruktúry 
pri ZS SNP 5 Šurany“ v rámci výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky. Celková suma oprávnených výdavkov projektu je 26 999.64 eur a výška 
spolufmancovania z vlastných zdrojov je 1 349,98 eur (5% spolutinancovanie). Žiadosť 
neschválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.

L J*Ing. František Hozlár
vedúci oddelenia životného prostredia, 

výstavby, územného plánovania a správy 
mestského majetku Mestského úradu Šurany


