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MESTO ŠURANY
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ
SPRÁVA MESTA ŠURANY
ZA ROK 2021

Dôvodová správa
ku Konsolidovanej výročnej správe mesta Šurany za rok 2021.
Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná
jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná
vyhotovovať výročnú správu. Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie,
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný
predpis neustanovuje inak, a najmä informácie o
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a
neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej
a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné
ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na
zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje výročná správa,
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov
a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22,
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Konsolidovaná účtovná
závierka je súhrn účtovných závierok účtovných jednotiek, ktoré tvoria celok. Konsolidovanú
účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje mesto Šurany za ním zriadené
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou
mesta na základe ich individuálnych účtovných závierok. Materská účtovná jednotka, ktorá má
povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú
správu. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.
Podľa § 22 ods. 16 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na
konsolidovanú výročnú správu sa § 20 vzťahuje primerane. Ak má účtovná jednotka povinnosť
zostaviť individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, možno údaje z
individuálnej výročnej správy a údaje z konsolidovanej výročnej správy spojiť do jednej
konsolidovanej výročnej správy.
Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2021 bude predložená na rokovanie
Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 13.09.2022 pod č. C/12/30/2022.
Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f)
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Renáta Mesárošová, v.r.
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany
V Šuranoch dňa 25.06.2022
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1. Identifikačné údaje mesta Šurany:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právny titul vzniku:
Dátum vzniku:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Kontakty:

Mesto Šurany
Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany
Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
01.01.1991
právnická osoba mesto
00309311
2021060800
telefón:
035/6500105
mail:
msu@surany.sk
webová stránka: www.surany.sk

2. Organizačná štruktúra mesta Šurany a identifikácia vedúcich predstaviteľov:
Primátor mesta:

Ing. Marek Oremus

Zástupca primátora:

Ing. František Tamašovič

Prednostka Mestského úradu: Ing. Eva Augustínová

Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jana Hučková
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2.1 Orgány mesta Šurany:
Orgánmi mesta Šurany sú mestské zastupiteľstvo a primátor. Orgánmi mestského
zastupiteľstva sú komisie, mestský úrad, mestská polícia. Mestské zastupiteľstvo je
zastupiteľský zbor mesta Šurany, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi mesta Šurany. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach
života mesta Šurany. Štatutárnym zástupcom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je
primátor. Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho
zástupca. Primátor vymenúva a odvoláva prednostu.
a) mestské zastupiteľstvo:
Mestské zastupiteľstvo mesta Šurany tvorilo v roku 2021 13 poslancov: Ing. František
Tamašovič, Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Mgr. Karol Kliment, MUDr. Ján Kanás, Pavol
Bartovič, Ing. Igor Bartovič, MUDr. Daša Viszlayová, Karol Németh, Ing. Miroslava
Zahoráková, Ing. František Hatina, Pavol Cvik, Ing. Andrea Heclová, JUDr. Roman Porubský.

b) primátor mesta:
Primátorom mesta Šurany v roku 2021 bol Ing. Marek Oremus.
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2.2 Orgány Mestského zastupiteľstva mesta Šurany:
a) komisie
1. Finančná, správy a predaja majetku mesta; predseda Ing. František Tamašovič
2. Výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti; predseda Ing. Igor Bartovič
3. Školstva, kultúry, sociálno-zdravotná, bytová, mládeže a športu; predseda Ing. Mgr.
Alžbeta Danielová
4. Pre bezpečnosť a prácu s komunitami; predseda Pavol Bartovič
b) mestský úrad
Mestský úrad Šurany so sídlom Námestie hrdinov 1, Šurany, ktorý je výkonným orgánom
mestského zastupiteľstva a primátora mesta, s priemerným počtom zamestnancov 44 z toho 8
vedúcich zamestnancov, tvoria nasledovné oddelenia:
 finančné,
 pre veci organizačné a správne,
 podnikateľskej činnosti,
 školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva,
 životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku,
 Spoločný obecný úrad so sídlom v Šuranoch na zabezpečenie výkonu agendy
stavebného poriadku a miestnych komunikácií, ktorý združuje obce: Bardoňovo,
Bánov, Branovo, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Lipová,
Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice,
Trávnica, Úľany nad Žitavou, Veľký Kýr, Veľké Lovce, Vlkas.
Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia bol 393,7
z toho 32 vedúcich zamestnancov.
c) mestská polícia
Poriadkový útvar Mestská polícia Šurany pozostával v roku 2021 zo siedmich členov
a náčelníka Mestskej polície Šurany.
Mestské zastupiteľstvo mesta Šurany volí hlavného kontrolóra na obdobie 6 rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór
kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti.
Mesto Šurany zriadilo dva výbory mestských častí:
1. v časti Kostolný Sek,
2. v časti Nitriansky Hrádok.
2.3 Mestské organizácie
A. rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:
1. Základná škola, Bernolákova 35, Šurany, riaditeľka Mgr. Jana Hatinová
IČO: 37863991
webová stránka: www.zsbersu.edu.sk
e-mail: zsbernolakovasurany@gmail.com
kontakt: 035/ 650 2633
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2. Základná škola, SNP 5, Šurany, riaditeľka Mgr. Monika Keméňová
IČO: 37863983
webová stránka: www.zssnpsu.edu.sk
e-mail: zs.surany.snp@pobox.sk
kontakt: 035/ 6500 925
3. Materská škola, Mostná 1, Šurany, poverená riadením Daniela Hužvárová
IČO: 37861042
webová stránka: www.msmostna.edupage.org
e-mail: msmostna1@gmail.com
kontakt: 035/6503 125
k materskej škole patrí elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku
4. Materská škola, MDŽ 26, Šurany, riaditeľka Erika Sekanová
IČO: 37864122
webová stránka: www.ms-mdz.webnode.sk
e-mail: materskaskola.mdz@gmail.com
kontakt: 035/6501 153
5. Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany, riaditeľka Mgr. Ingrid Duláková
IČO: 37861069
webová stránka: www.centrumvolnehocasusurany.sk
e-mail: cvcsurany@gmail.com
kontakt: 0911 726 808
6. Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany, riaditeľka Mgr.
Helena Farkasová, DiS. art.
IČO: 37861034
webová stránka: www.zussurany.sk
e-mail: zussurany@gmail.com
kontakt: 035/6503 567
B. príspevkové organizácie s právnou subjektivitou:
1. Mestský podnik služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany, riaditeľ Marián Groma
IČO: 37963881
webová stránka: www.surany.sk
e-mail: smsps@pobox.sk
kontakt: 035/6500 892
2. Mestská poliklinika Šurany, SNP 2, Šurany, riaditeľka Ing. Miroslava Križanová
IČO: 35606347
webová stránka: www.poliklinikasurany.sk
e-mail: info@poliklinikasurany.sk
kontakt: 035/6923 000
3. Mestské kultúrne stredisko, SNP 16, Šurany, riaditeľ RNDr. Miroslav Eliáš
IČO: 00515663
webová stránka: www.mskssurany.sk
e-mail: info@mskssurany.sk
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kontakt: 035/6500 077
4. Domov Jesienka Šurany, Matunákova 2, Šurany, riaditeľ Ing. Peter Bartovič
IČO: 37859820
webová stránka: www.domovjesienka.sk
e-mail: jesienka@surany.sk
kontakt: 035/6502 814
C. obchodné spoločnosti:
1. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., so sídlom Školská 2, Šurany, so 100 % majetkovou
účasťou mesta Šurany
IČO: 36561011
webová stránka: www.mbpsurany.sk
e-mail: jozeftrungel@mbpsurany.sk
kontakt: 035/6507 500
2. Mestská lekáreň Šurany, s.r.o., so sídlom SNP 2, Šurany, s 51 % majetkovou účasťou mesta
Šurany
IČO: 50110705
webová stránka: www.mestskalekaren.sk
e-mail: lekaren@mestskalekaren.sk
kontakt: 035/642 19 03

3. Poslanie, vízie, ciele
Poslaním mesta Šurany je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby
obyvateľov mesta. Samospráva mesta vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj jednotlivých
oblastí života v meste. Činnosť samosprávy je realizovaná kvalitne, efektívne a transparentne.
Základnými princípmi samosprávy sú otvorenosť, vzájomný rešpekt a spolupráca na miestnej
a regionálnej úrovni.
Víziou mesta Šurany je byť dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom, centrom
regionálneho významu v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, cestovného ruchu
a príjemným miestom pre život – pekným, čistým, zdravým a bezpečným mestom.
Uvedené vychádza aj z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šurany
na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2023, ktorý bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva Šurany číslo 11/2015 – Z, bod XXXI., dňa 10.12.2015.

4. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto Šurany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Samostatne rozhoduje
a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jej majetku v rozsahu jej zverených
originálnych pôsobností, ale aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy. Jeho základnou
úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby
jeho obyvateľov, podnikateľských subjektov a návštevníkov mesta Šurany. Má právo
združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu, spolupracuje v
5
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záujme svojho rozvoja s politickými subjektami, občianskymi združeniami a inými
právnickými ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi na jeho území.
Územie mesta Šurany tvoria tri katastrálne územia:
 Šurany
 Kostolný Sek
 Nitriansky Hrádok
Časti mesta sú:
 Kostolný Sek
 Nitriansky Hrádok
 Nový Svet
 Kopec
4.1 Geografické údaje
Mesto Šurany leží v južnej časti západného Slovenska v Podunajskej nížine a spadá do
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je to priemyselno-poľnohospodárske mesto, ktoré leží na
pravom brehu rieky Nitry. Katastrálne územie mesta leží na severnom okraji okresu Nové
Zámky.
1. Geografická poloha mesta Šurany: 48°05´14´´ severnej zemepisnej šírky
18°11´10´´ východnej zemepisnej dĺžky
2. Susedné mestá a obce:
Nové Zámky a Bánov z južnej strany
Dolný Ohaj a Úľany nad Žitavou z východnej strany
Mojzesovo, Komjatice, Lipová a Rastislavice zo severnej strany
Tvrdošovce a Palárikovo zo západnej strany
3. Celková rozloha mesta: 59,81 km²
4. Nadmorská výška: 120-125 m n.m.
4.2 Demografické údaje
1. Hustota
a počet obyvateľov: 160 obyvateľov/km²; počet obyvateľov 9 570
k 01.01.2021.
2. Národnostná štruktúra: slovenská, česká, ukrajinská, ruská, poľská, maďarská,
nemecká.
3. Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vierovyznania: rímskokatolíci, evanjelici,
bez vyznania (ateisti).
4. Vývoj počtu obyvateľov: podľa oficiálnych údajov z evidencie obyvateľstva, mesto
Šurany malo k 01.01.2021 počet obyvateľov 9 570. V priebehu roku 2021 bolo
živonarodených 98 detí, zomrelých bolo 149 osôb. Prisťahovalo sa 113 obyvateľov,
odsťahovalo sa 152 obyvateľov.
Stav
obyvateľov
k 01.01.2021

9 570

Prírastok
v roku 2021

Stav
obyvateľov
k 31.12.2021

Úbytok
v roku 2021

narodenia

prisťahovania

spolu

úmrtia

odsťahovania

spolu

98

113

211

149

152

301

6
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Zdroj: evidencia obyvateľstva mesta Šurany

4.3 Ekonomické údaje
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020
mierne znížila. V okrese Nové Zámky mala stále stúpajúcu tendenciu. Vo veľkej miere bola
ovplyvnená pandémiou spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacou
nepriaznivou ekonomickou situáciou. Negatívny dopad na zamestnanosť mali pretrvávajúce
protipandemické opatrenia, ktoré ovplyvnili zatvorenie mnohých prevádzok, v určitých
prípadoch dokonca aj celkové ukončenie podnikateľských činností.

Zdroj: www.upsvar.sk
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Zdroj: www.upsvar.sk

4.4 História mesta
Šurany
Z historických prameňov sa po prvýkrát Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu
I. z 3. septembra 1138 ako „villa Suran“. To ale neznamená, že územie dnešných Šurian nebolo
predtým osídlené. Archeologické nálezy, ktoré boli v Šuranoch objavené dokazujú, že táto
lokalita bola osídlená už v eneolite, čiže v mladšej dobe kamennej. Našiel sa tu významný hrob
s nálezmi kanelovej keramiky (žliabková výzdoba). Okrem iných pozoruhodným objavom bolo
aj keltské pohrebisko z 2. storočia pred naším letopočtom. Ďalej nález rímskeho sídliska z doby
sťahovania národov (4. storočie nášho letopočtu) a slovanské sídlisko z 9. storočia z čias
kniežaťa Pribinu a Veľkej Moravy.
Písomné pramene dokazujú, že už v druhej polovici 14. storočia jestvoval Šuriansky hrad
a patrilo k nemu 12 dedín a osád. V rokoch 1663 – 1684 ho okupovali Turci a v roku 1725 bol
z väčšej časti zbúraný. K významným osobnostiam tohto hradu patrí kapitán hradu barón
Tomáš Bosniak a jeho dcéra Žofia. Jej neporušené telo (zomrela 28. apríla 1644) odpočíva v
loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom neďaleko Strečna, kde žila s manželom Fraňom
Wesselényim.
V roku 1832 cisár František I. povýšil Šurany na kráľovské mesto s trhovým a jarmočným
právom. V roku 1835 tu bol postavený prvý valcový mlyn a v roku 1854 cukrovar, ktorý bol
najstarším v Európe, no výroba cukru v ňom bola v roku 2000 ukončená. Od roku 1872 do roku
1918 boli Šurany okresným mestom a potom opäť v rokoch od 1949 do 1960.
Kostolný Sek
Prvý písomný záznam o Kostolnom Seku sa nachádza v listine kráľa Ondreja I. z roku 1221,
v ktorom potvrdzuje výmenu majetkov ostrihomského arcibiskupa Jána a bána Erneyho z rodu
Hont-Poznanovcov. V nej sa uvádza meno obce „ Zeg“. Začiatky osídlenia obce však siahajú
8
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do doby bronzovej, o čom svedčia bohaté vykopávky. K najcennejším nálezom patrí hlinený
džbán s obsahom vyše tritisíc kvartingov – štvrťdenárov. Vykopal ho na novom cintoríne
hrobár J. Takáč a dnes sú v úschove Slovenského národného múzea. Mince boli razené za čias
vlády kráľa Žigmunda v 15. storočí.
K významným rodom, okrem Poznanovcov, patrili aj Turčániovci, ktorí mali v obci postavené
svoje kúrie. Svoje miesto v histórii tejto obce má aj Paulínsky kláštor, postavený v 13. storočí
zásluhou Hont – Poznanovcov ako i ostrihomského arcibiskupa Lodoméria.
Nitriansky Hrádok
Prvá písomná zmienka o Nitrianskom Hrádku pochádza z roku 1431. Nachádza sa na závete
Ctibora mladšieho, majiteľa Šurianskeho hradu, kde sa nazýva Warad.
Začiatky osídlenia obce spadajú však už do obdobia praveku. Archeologické nálezisko
Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov, nachádzajúce sa za východným ramenom rieky Nitry,
Čiernou vodou, patrí k najvzácnejším pravekým objektom v Strednej Európe. Prvé vykopávky
tu vykonával v roku 1925 akademik Ján Eisner, zakladateľ slovenskej archeológie. Jeho
pokračovateľmi boli akademik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a Dr. Točík. Významným nálezom
bolo sídlisko ľudu s lengyelskou kultúrou z mladšej doby kamennej. Jedinečným dôkazom
zručností týchto ľudí, ktorí sa venovali aj domácej výrobe keramiky, je aj Venuša – Magna
Mater, soška pochádzajúca z tohto obdobia, ktorú pri vykopávkach objavil JUDr. Vendelín
Laca ako študent – brigádnik.
4.5 Symboly mesta

ERB
Mesto Šurany používa erb svojim obsahom sa hlásiaci do trinásteho storočia a odvodený je od
niekdajšieho kráľovského – štátneho znaku. Erb mesto Šurany používa bez zmeny až po dnešné
dni. V roku 1991 bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky. Erb mesta
Šurany tvorí v zelenom štíte strieborný dvojramenný kríž s kratším spodným brvnom, dolu
strieborná hviezda a strieborný polmesiac.

VLAJKA
Vlajka Šurian je bielo-zelená. Podobne ako ostatné vlajky odvodené od erbov s dvojramenným
krížom je aj táto raz zvislo a dvakrát vodorovne delená, takže deliace línie evokujú symbol
dvojitého kríža.
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PEČAŤ
Pečať mesta Šurany je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom: „MESTO
ŠURANY“.

4.6 Pamiatky mesta

Synagóga
Ortodoxná židovská synagóga bola postavená v elektickom štýle na prelome 19. a 20. storočia.
Je umelecky hodnotným dokladom vývoja architektúry a dokumentom dejín židovskej
komunity na Slovensku. Po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru dokončenej v roku 2005 budova
synagógy zmenila funkciu z pôvodnej sakrálnej na kultúrno-spoločenskú. Slúži verejnosti ako
koncertná a výstavná sieň. Je dominantou historického jadra mesta. Nachádza sa na ulici Malej.

Farský kostol sv. Štefana Prvomučeníka
Nachádza sa v centre mesta. Dal ho postaviť nitriansky biskup Štefan Bosniak začiatkom 17.
storočia. V roku 1936 bola chrámová loď z bezpečnostných dôvodov asanovaná. Po asanácii
začala výstavba nového kostola. Z pôvodného sa zachovali dve barokové veže. Kostol bol
vysvätený v roku 1942. Nachádzajú sa v ňom fresky a maľby akademického maliara Edmunda
Massányiho. Kostol má tri oltáre. Nad hlavným je freska umučenia svätého Štefana.
Dvojvežový chrám je skvostom kostolnej architektúry na južnom Slovensku.
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Socha "Hrádocká venuša"
Socha sa nachádza v centre Nitrianskeho Hrádku. Autorom je akademický sochár Jaroslav
Gubric. Socha bola odhalená dňa 10.05.1998.

Zemné hradište Zámeček
Nachádza sa v časti Nitriansky Hrádok, pri rieke Nitra (Čierna voda). Právom je nazývaná
"Slovenskou Trójou", patrí medzi najväčšie archeologické náleziská v Strednej Európe.
Vzácnym nálezom je plastika sediacej ženy „Hrádockej Venuše – Magna Mater“. Dnes sa v
lokalite buduje nový archeopark, v ktorej je zatiaľ 7 nových náučných tabúľ o lokalite Zámeček.

Socha "M. R. Štefánika"
Socha sa nachádza v areáli Obchodnej akadémie Šurany, na Námestí hrdinov. Autorom je
akademický sochár Miroslav Motoška a Juraj Sládek, architekt. Dátum odhalenia bol
17.06.1934. Socha bola v roku 1953 zničená. Autorom súčasnej sochy je akademický sochár
Jozef Pospíšil. Znovu bola odhalená dňa 01.12.1989.

Šurianske slaniská
V katastri Šurian sa nachádzajú vzácne Šurianske slaniská, ktoré sú od roku 2004 zaradené do
európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu
Šurianske slaniská.
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4.7 Významné osobnosti mesta Šurany
Žofia Bosniaková (* 1609 – † 1644), uhorská šľachtičná, dodnes uctievaná ako svätica
Michal Matunák (* 1866 – † 1932), kňaz, historik, turkológ, archivár a múzejník
Karol Markovič (* 1912 – † 1978), slovenský kňaz a historik
Dominik Tóth
(* 1925 – † 2015), rímskokatolícky biskup
Laco Zrubec
(* 1931 – † 2011), slovenský spisovateľ a scenárista
Dezider Németh (* 1936 – † 2011), slovenský publicista, fotograf a filmár
Vendelín Laca
(* 1932 – † 2015), organista, podnikový právnik, nálezca sošky Magna
Mater (Veľká Matka)

5. Plnenie úloh mesta (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
5.1 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste Šurany poskytujú:
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany (prenesené kompetencie):
 Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
 Základná škola, SNP 5, Šurany
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany (originálne kompetencie):
 Materská škola, Mostná 1, Šurany
 Materská škola, MDŽ 26, Šurany
Na mimoškolské aktivity sú zriadené (originálne kompetencie):
 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
 Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
Stredné školy v meste Šurany:





Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany
Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany

Cirkevná Základná škola:
 Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie Hrdinov 6, Šurany
Špeciálna základná škola:
 Špeciálna základná škola, Jesenského 13, Šurany
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5.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste Šurany okrem súkromných ambulancií poskytuje:
 Mestská poliklinika Šurany, SNP 2, Šurany
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa
bude orientovať na primárnu, špecializovanú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, dopravnú
zdravotnú službu a služby RTG pracoviska. Komplexnosť v poskytovaní zdravotníckych
služieb je doplnená prenájmom priestorov Polikliniky pre hematologické a biochemické
laboratórium a lekáreň.
Cieľ organizácie:
Zabezpečiť maximálny rozsah služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej
kvalitatívnej úrovni a s najmodernejším prístrojovým vybavením na jednom centrálnom mieste
s veľmi výhodnou a dostupnou polohou pre existujúcich a budúcich pacientov.
5.3 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste Šurany zabezpečuje :
 Zariadenie sociálnych služieb Domov Jesienka Šurany, Matunákova 2, Šurany
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude
orientovať na
sociálne služby poskytované v zariadeniach:
o Zariadenie pre seniorov, Matunákova 2, Šurany
o Špecializované zariadenie, Matunákova 2, Šurany
o Útulok-Šurany, Kopec 18, Šurany
sociálne služby poskytované terénnou formou:
o terénna opatrovateľská služba
o jedáleň-donáška stravy do domácnosti
o požičiavanie pomôcok
Cieľ organizácie:






poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a má zdravotné postihnutie,
poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách,
poskytnúť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku,
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poskytnúť stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

5.4 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste Šurany zabezpečuje:
 Mestské kultúrne stredisko, SNP 16, Šurany
Organizačnými zložkami strediska sú:
o Mestská knižnica Michala Matunáka
o Kultúrne zariadenie Kostolný Sek
o Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok
o Spoločenská hala
o Mestské Múzeum Šurany - Synagóga
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na kultúrny, spoločenský a výchovný rozvoj.
Cieľ organizácie:









rozvíjať kultúrno-výchovnú činnosť
prispievať k zvyšovaniu vzdelania
podnecovať a uspokojovať kultúrne aktivity občanov
sprostredkúvať občanom umelecké hodnoty
organizovať kultúrno-spoločenský život
rozvíjať prácu s literatúrou
sprístupňovať filmy verejnosti
rozvíjať muzeálnu činnosť

5.5 Hospodárstvo
Odvoz komunálneho odpadu, prevádzku cintorínov, údržbu verejnej zelene, údržbu verejného
osvetlenia, správu a údržbu miestnych komunikácií v meste Šurany vykonáva:
 Mestský podnik služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude
orientovať na základné verejnoprospešné činnosti:








odvoz komunálneho odpadu,
čistenie mesta,
údržba verejnej zelene, kosenie traktorovými kosačkami, strunovými kosačkami,
údržba verejného osvetlenia,
údržba cintorínov v majetku mesta, cintorín Balát, cintoríny v častiach Nitriansky
Hrádok a Kostolný Sek,
údržba pamiatok mesta (sochy, pamätné tabule, pamätník padlých v II. svetovej vojne),
údržba verejných studní a fontán na území mesta.
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Organizácia ďalej vykonáva a zabezpečuje:









údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu,
údržbu dopravného značenia,
údržbu verejných priestranstiev,
údržbu verejných WC,
odvoz odpadov a drobných stavebných odpadov,
prevádzkovanie pohrebísk, zabezpečuje výkop hrobu, poskytuje obradné miestnosti,
chladiace zariadenia,
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov, separovaný
zber komunálneho odpadu, vykonáva zber, triedenie, lisovanie PET fliaš, zber papiera
a skla, tetrapakových obalov, zber biologického odpadu, drtenie halúz,
prevádzkovanie parkovísk.

Výrobu tepelnej energie, správu bytov a správu a prenájom nájomných nebytových priestorov
v meste Šurany vykonáva:
 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., so sídlom Školská 2, 942 01 Šurany
Výroba tepelnej energie: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal Mestskému bytovému
podniku Šurany, s.r.o., licenciu č. 2007T 0344 na výrobu, rozvod a distribúciu tepla a teplej
vody na vymedzenom území mesta Šurany. Spoločnosť disponuje centrálnou kotolňou s
inštalovaným výkonom 11,91 MW. Rozvod tepelnej energie je zabezpečovaný teplovodným
vedením o celkovej dĺžke 4 613 m cestou troch výmenníkových staníc v užívaní Mestského
bytového podniku Šurany, s.r.o. a jednej výmenníkovej stanice vo vlastníctve odberateľa.
Správa bytov: spoločnosť spravuje 295 bytov v bytových domoch s vykonávaním
komplexných služieb s rozpočítavaním tepla, spotreby teplej úžitkovej vody, pitnej vody,
splaškovej a dažďovej vody a spotreby elektrickej energie.
Správa a prenájom nájomných nebytových priestorov: spoločnosť spravuje nebytové
priestory v centre mesta na Námestí hrdinov a na Námestí M. R. Štefánika, komplex
nebytových priestorov na Komenského ul. č. 34 a nebytové priestory v budove sídla podniku
v celkovom počte 33 nebytových priestorov. Prenajímané nebytové priestory sú majetkom
mesta Šurany. Účelom prenájmu je spravidla obchodná, resp. iná podnikateľská činnosť.
Predaj liekov, farmaceutických výrobkov, ako aj zdravotníckych pomôcok a doplnkového
sortimentu vykonáva:
 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o., so sídlom SNP 2, 942 01 Šurany
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. sa nachádza v nových, moderných, zrekonštruovaných
priestoroch Mestskej polikliniky na ul. SNP 2 v Šuranoch. Spoločnosť poskytuje nový
a moderný prístup lekárenskej a preventívnej starostlivosti.
Mestská lekáreň Šurany s.r.o. poskytuje široký sortiment:





liekov
zdravotníckych pomôcok a ortopedickej obuvi
voľnopredajných liekov
výživových doplnky
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dietetických prípravkov
veterinárnych prípravkov

Základný sortiment lekárne tvoria:



lieky viazané na lekársky predpis-na recept
lieky vydávané bez lekárskeho predpisu-voľne

Doplnkový a ostatný sortiment lekárne tvoria:











zdravotnícke pomôcky
ortopedická obuv pre deti a dospelých
dietetické prípravky
detská výživa
prírodné liečivé vody
prírodné minerálne vody
potraviny na osobitné výživové účely
kozmetické výrobky
registrované veterinárne lieky
iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia ľudí a zvierat

Doplnkový a ostatný sortiment lekáreň predáva popri základnom sortimente – liekoch.
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. poskytuje okrem iného aj individuálnu prípravu liekov,
atraktívny vernostný program, darčekové poukážky a pripravuje pravidelné akcie vybraných
produktov. Je partnerom najväčšej siete nezávislých lekární na Slovensku PLUS Lekáreň.

6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva
6.1 Rozpočtové hospodárenie
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtový rok je zhodný
s kalendárnym rokom. Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu.
Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie.
Rozpočet mesta Šurany na roky 2021-2023 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č.
16/2020-Z, bod XXIV., dňa 10.12.2020 a upravovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
Rozpočet mesta Šurany na rok 2021 - 1. úprava bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Šurany č. 18/2021-Z, bod XIV., dňa 08.04.2021,
Rozpočet mesta Šurany na rok 2021 - 2. úprava bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Šurany č. 19/2021-Z, bod XX., dňa 24.06.2021,
Rozpočet mesta Šurany na rok 2021 - 3. úprava bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva Šurany č. 21/2021-Z, bod X., dňa 16.09.2021,
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Rozpočet mesta Šurany na rok 2021 - 4. úprava bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod X., dňa 09.12.2021.
Posledná zmena rozpočtu na rok 2021 bola vykonaná v mesiaci december rozpočtovými
opatreniami primátora mesta Šurany z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov
poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Rozpočet mesta Šurany na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šurany bol rozpočet mesta na rok 2021.
Rozpočet mesta Šurany na rok 2021 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol zostavený ako vyrovnaný.
Schválený rozpočet
na rok 2021
v EUR

Bežné príjmy mesta

Rozpočet na rok 2021 po
zmenách k 31.12.2021
v EUR

6 752 419,00

7 153 803,00

0,00

141 566,00

15 412,00

474 217,00

Rozpočtové príjmy spolu

133 396,00
6 901 227,00

240 210,00
8 009 796,00

Bežné výdavky mesta

3 744 073,00

4 345 556,00

0,00

389 261,00

126 720,00

126 720,00

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou

3 030 434,00

3 148 259,00

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou

0,00
6 901 227,00

0,00
8 009 796,00

0,00

0,00

Kapitálové príjmy mesta
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

Kapitálové výdavky mesta
Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové výdavky spolu
Príjmy - výdavky (rozdiel)

Schválený rozpočet na
rok 2021
v EUR

BEŽNÝ ROZPOČET

Rozpočet na rok 2021
po zmenách
k 31.12.2021
v EUR

Bežné príjmy mesta + bežné príjmy RO

6 885 815,00

7 394 013,00

Bežné výdavky mesta + bežné výdavky RO

6 774 507,00

7 493 815,00

111 308,00

-99 802,00

Kapitálové príjmy mesta

0,00

141 566,00

Kapitálové výdavky + kapitálové výdavky RO

0,00

389 261,00

Rozdiel kapitálového rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE

0,00

-247 695,00

15 412,00

474 217,00

Výdavkové finančné operácie

126 720,00

126 720,00

Rozdiel finančných operácií

- 111 308,00

347 497,00

Rozdiel bežného rozpočtu
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmové finančné operácie
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Po poslednej úprave mesto hospodárilo s nasledovným rozpočtom :
Príjmy celkom bez finančných operácií
7 535 579,00
Výdavky celkom bez finančných operácií 7 883 076,00
Hospodárenie mesta
-347 497,00
z toho :
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Schodok bežného rozpočtu

7 394 013,00
7 493 815,00
-99 802,00

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

141 566,00
389 261,00
- 247 695,00

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných
fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie
sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky,
vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií

474 217,00
126 720,00
347 497,00
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6.2 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok
2021 po
zmenách
k 31.12.2021

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie
výdavkov
k 31.12.2021

6 752 419,00

7 153 803,00

7 152 980,53

99,99

0,00

141 566,00

465 866,05

329,08

15 412,00

474 217,00

374 850,46

79,05

Schválený
rozpočet
na rok 2021
Bežné príjmy

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Vlastné príjmy RO
s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy
spolu

133 396,00

240 210,00

231 084,07

96,20

6 901 227,00

8 009 796,00

8 224 781,11

102,68

Bežné výdavky

3 744 073,00

4 345 556,00

4 316 915,83

99,34

0,00

389 261,00

360 820,84

92,69

126 720,00

126 720,00

129 068,43

101,85

3 030 434,00

3 148 259,00

3 043 084,84

96,66

0,00

0,00

0,00

x

6 901 227,00

8 009 796,00

7 849 889,94

98,00

0,00

0,00

374 891,17

x

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Bežné výdavky RO
s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky RO
s právnou
subjektivitou
Rozpočtové výdavky
spolu
Príjmy-výdavky
(rozdiel)

Z rozpočtovaných celkových príjmov na rok 2021 po poslednej zmene rozpočtu v sume
8 009 796,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 224 781,11 EUR, čo predstavuje
102,68 % plnenie.
Z rozpočtovaných celkových výdavkov na rok 2021 po poslednej zmene rozpočtu v sume
8 009 796,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 849 889,94 EUR, čo
predstavuje 98,00 % čerpanie.
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6.3 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta

Skutočnosť k 31.12.2021

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy mesta
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky mesta
bežné výdavky RO
Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy mesta
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky mesta
kapitálové výdavky RO
Prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmy bez finančných operácií spolu
Výdavky bez finančných operácií spolu
Prebytok rozpočtu
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky
Upravený schodok rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mesta

7 384 064,60
7 152 980,53
231 084,07
7 360 000,67
4 316 915,83
3 043 084,84
24 063,93
465 866,05
465 866,05
360 820,84
360 820,84
0,00
105 045,21
7 849 930,65
7 720 821,51
129 109,14
385 465,01
- 256 355,87
374 850,46
129 068,43
245 782,03
8 224 781,11
7 849 889,94
374 891,17

374 891,17
Mesto Šurany hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 24 063,93 EUR a s
5 712,39
prebytkom kapitálového rozpočtu vo výške 105 045,21 27
EUR. Celkové hospodárenie
mesta
skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 129 109,14 EUR, ktorý bol zistený podľa § 10 ods. 3

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak možno použiť v
rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej
únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby
peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z
tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.
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Podľa § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyčerpané
prostriedky podľa odseku 6 obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových
rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na
určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Na základe uvedeného sa prebytok rozpočtu v sume 129 109,14 EUR upravuje o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky v sume 385 465,01 EUR. Výsledkom je schodok vo výške
256 355,87 EUR, ktorý podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nebude predmetom tvorby rezervného fondu.
Rozdiel finančných operácií zistený podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov predstavuje sumu vo výške 245 782,03 EUR.
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo
ŠR alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 385 465,01 EUR:
Poskytovateľ
MPSVaR SR
MF SR
ÚPSVaR Nové Zámky
Štatistický úrad SR
NSK
CELKOM

Suma v EUR
21 023,52
493,65
44 708,60
85,17

Účel
Domov Jesienka Šurany
Odmena na prenesený výkon štátnej správy
Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
Dotácia na SODB
„Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526
315 293,83 (III/580001) v km 7,35“
3 860,24 Finančné prostriedky na účtoch školských jedální
385 465,01

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2022 v súlade
s ustanovením
§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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6.4 Rozpočet mesta Šurany na roky 2022 – 2024
Finančný a programový rozpočet mesta Šurany na roky 2022 – 2024 bol zostavený v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Šurany č. 23/2021-Z, bod XI., dňa 09.12.2021.

Podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viacročný rozpočet
je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku,
v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri
rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b).

Skutočnosť
k 31.12.2021

Rozpočet
na rok 2022

Rozpočet
na rok 2023

Rozpočet
na rok 2024

7 152 980,53

6 959 287,00

6 959 287,00

6 959 287,00

465 866,05
374 850,46

200 000,00
113 840,00

0,00
0,00

0,00
0,00

231 084,07

189 645,00

189 645,00

189 645,00

Rozpočtové príjmy spolu

8 224 781,11

7 462 772,00

7 148 932,00

7 148 932,00

Bežné výdavky

4 316 915,83

3 938 685,00

3 997 345,00

3 997 345,00

360 820,84

436 340,00

63 840,00

63 840,00

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou
subjektivitou

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
Vlastné príjmy RO s právnou
subjektivitou (uvedené vo
výdavkoch)

129 068,43

126 720,00

126 720,00

126 720,00

3 043 084,84

2 961 027,00

2 961 027,00

2 961 027,00

Rozpočtové výdavky spolu

7 849 889,94

7 462 772,00

7 148 932,00

7 148 932,00

374 891,17

0,00

0,00

0,00

Príjmy-výdavky (rozdiel)
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7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a
konsolidovaný celok
7.1 Majetok
Podľa § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov majetkom
obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh
obce. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.
Objem majetku spravovaného mestom Šurany podľa štruktúry znázorňujú nasledovné tabuľky:
a) za materskú účtovnú jednotku – netto majetok

Skutočnosť
k 31.12.2020
v EUR

AKTÍVA

Skutočnosť
k 31.12.2021
v EUR

Majetok spolu

14 597 841,86

15 162 673,69

Neobežný majetok spolu

12 541 119,25

12 921 513,24

74 360,58

75 988,70

Dlhodobý hmotný

10 353 277,74

10 732 043,61

Dlhodobý finančný

2 113 480,93

2 113 480,93

Obežný majetok spolu

2 053 408,25

2 238 319,71

0,00

0,00

1 125 237,87

1 152 678,54

0,00

0,00

444 841,71

423 354,72

- z nedaňových príjmov

279 835,67

285 882,26

- z daňových príjmov

165 006,04

137 472,46

Finančné účty

483 328,67

662 286,45

3 314,36

2 840,74

z toho
Dlhodobý nehmotný

z toho
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
z toho

Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok-netto majetok
Skutočnosť
k 31.12.2020
v EUR

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2021
v EUR

Majetok spolu

17 518 083,57

18 356 351,58

Neobežný majetok spolu

14 846 267,75

15 229 534,15

86 980,68

84 246,80

Dlhodobý hmotný majetok

12 765 198,68

13 151 198,96

Dlhodobý finančný majetok

1 994 088,39

1 994 088,39

Obežný majetok spolu

2 648 864,35

3 105 105,18

216 218,55

218 487,77

0,00

0,00

2 024,27

1 873,38

1 170 788,42

1 230 119,76

636 230,78

587 843,12

45 026,14

179 497,65

- z nedaňových príjmov

279 835,67

285 882,26

- z daňových príjmov

165 006,04

137 472,46

- pohľadávky voči zamestnancom

1 817,12

6 397,59

- daň z príjmov

2 719,90

0,00

150,00

0,00

40 001,97

33 026,68

1 259 833,11

1 654 624,27

22 951,47

21 712,25

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
z toho:
- odberatelia
- ostatné pohľadávky

- pohľadávky z nájmu
- iné
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Prírastok v r. 2021 – brutto
9 361,20 EUR obstaranie nového moderného smart systému na elektronickú evidenciu
odpadu
3 081,43 EUR chodník "COOP Jednota-Hledíkova"
88 680,29 EUR MSPS – administratívne a sociálne zariadenia
61 617,60 EUR prístrešky na smetné kontajnery
80 137,68 EUR detské ihrisko „Žihadielko“
15 012,20 EUR rekonštrukcia budovy Mestskej polície Šurany
51 507,04 EUR rekonštrukcia budovy DHZ Nitriansky Hrádok
43 801,92 EUR "Spevnené plochy ul. Hledíkova-MDŽ, parkovisko"
14 459,82 EUR kamerový systém
2 302,80 EUR defibrilátor
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3 655,00 EUR televízne zariadenia – Mestský úrad Šurany, Mestská polícia Šurany
4 475,04 EUR nabíjacia stanica
8 286,00 EUR multimediálne zariadenie a klimatizačná jednotka – Mestská polícia
Šurany
4 832,40 EUR rozhlasová ústredňa – kultúrny dom Nitriansky Hrádok
25 300,80 EUR rekonštrukcia umelej hracej plochy v areáli ŠK Šurany
428,28 EUR prevzatie majetku od Slovenskej správy ciest SR (okružná križovatka)
342,00 EUR projektová dokumentácia
168 811,91 EUR rekonštrukcia strechy MŠ MDŽ
Úbytok v r. 2021
25 485,86 EUR bytový dom na ul. Partizánska
626,54 EUR rodinný dom súpisné č. 2350 Kostolný Sek
168 811,91 EUR prevod do správy MŠ MDŽ
Predaj majetku mesta bol schválený príslušnými uzneseniami Mestského zastupiteľstva Šurany.
Odpisy – Podľa platnej metodiky účtovania odpisy za celý majetok mesta – aj majetok v správe
všetkých mestských príspevkových a rozpočtových organizácií – sa účtujú do nákladov mesta.
7.2 Zdroje krytia
Majetok môže mať svoj pôvod buď vo vlastných, alebo v cudzích zdrojoch krytia.
Vlastné zdroje krytia majetku sa v účtovníctve označujú ako vlastné imanie.
Vlastné imanie predstavuje vlastný, dlhodobý zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou
časťou je základné imanie. Cudzie zdroje krytia majetku predstavujú rezervy, záväzky a úvery.
7.2.1. Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ

ŠFRB

ŠFRB
VÚB, a.s.
VOLKSWAGEN
Finančné
PRIMA
služby
BANKA,
a.s.
Slovensko
MF SR
SPOLU

Účel

Výstavba bytov
MDŽ 2E,2F,2G
Výstavba bytov
Ľ. Podjavorinskej
10,12
Digitálny RTG
prístroj
Motorové vozidlo
Mestská polícia
Komunálne
vozidlo
Návratná
finančná pomoc

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok 2021

Ročná
splátka
úrokov
za rok 2021

Zostatok
úveru
(istiny)
k 31.12.2021

486 722,15

16 962,08

10 586,56

258 479,73

r. 2033

501 474,80

15 559,39

3 795,89

365 941,35

r. 2042

260 000,00

52 884,00

816,67

88 047,00

r. 2023

20 350,00

2 442,96

0,84

7 526,70

r. 2023

206 100,00

41 220,00

525,56

147 705,00

r. 2025

200 300,00

0,00

0,00

200 300,00

r. 2027

1 674 946,95

129 068,43

15 725,52

1 067 999,78
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7.2.2 Stav kontokorentných úverov k 31.12.2021

Veriteľ

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
úrokov/záväzková
provízia
za rok 2021

Splatnosť

VÚB, a.s.

300 000,00

198,85

25.06.2022

PRIMA BANKA, a.s.

500 000,00

3 040,45

r. 2030

SPOLU

800 000,00

3 239,30

a) zdroje krytia za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2020
v EUR

Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2021
v EUR

14 597 841,86

15 162 673,69

9 605 521,04

9 413 029,52

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

9 605 521,04

9 413 029,52

Záväzky

1 494 579,68

2 371 497,27

6 000,00

6 000,00

45 422,54

390 613,16

Dlhodobé záväzky

756 236,18

1 234 255,19

Krátkodobé záväzky

146 795,30

118 877,11

Bankové úvery

540 125,66

621 751,81

3 497 741,14

3 378 146,90

Vlastné imanie
z toho

z toho
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Časové rozlíšenie
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b) zdroje krytia za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2020
v EUR

Názov

Skutočnosť
k 31.12.2021
v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

17 518 083,57

18 356 351,58

Vlastné imanie

10 292 256,93

10 124 111,31

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

10 292 256,93

10 124 111,31

3 006 624,58

4 161 306,78

Rezervy

11 588,17

113 279,12

Zúčtovanie medzi subjektami VS

83 983,24

390 613,16

774 355,38

1 253 108,86

1 496 749,58

1 683 470,90

639 948,21

720 834,74

4 219 202,06

4 070 933,49

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
7.3 Pohľadávky
a) za materskú účtovnú jednotku
Mesto Šurany k 31.12.2021 eviduje nasledovné pohľadávky:
Istina Slovenská pošta
MŽP SR
Nájomné MDŽ 2/E,F,G
Nájomné Podjavorinskej 10
Nájomné Podjavorinskej 12
Neuhradené faktúry
Komunálny odpad
Daň z nehnuteľností
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva

1 160,00
1 221,12
116 836,14
23 310,00
17 760,00
9 531,76
117 284,36
132 293,28
248,51
4 930,67

Pohľadávka vo výške 1 160,00 EUR voči Slovenskej pošte predstavuje finančnú zábezpeku pre
odosielanie poštových zásielok v súvislosti s úverovaním poštovného – suma pohľadávky sa
v jednotlivých rokoch nemení, je fixne určená.
Pohľadávka vo výške 1 221,12 EUR voči Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky predstavuje finančné plnenie na základe Rozhodnutia o určení prieskumného územia
– suma pohľadávky sa v jednotlivých rokoch nemení, je fixne určená.
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Mesto Šurany eviduje pohľadávku voči Mestskému bytovému podniku Šurany, s.r.o. za
neodvedené nájomné inkasované v nájomných bytoch na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a ul. Ľ.
Podjavorinskej 10, 12 v celkovej sume 157 906,14 EUR. Nájomné poukazuje Mestský bytový
podnik Šurany, s.r.o. na účet mesta Šurany priebežne. Na neuhradené faktúry vo výške 9 531,76
EUR boli zaslané výzvy na zaplatenie.
Mesto Šurany vymáha daňové pohľadávky – daňové nedoplatky na miestnych daniach
a nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady výzvou na zaplatenie daňového
nedoplatku podľa § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
údaje z tabuľky č. 4: k čl. III. B IÚZ – Pohľadávky podľa doby splatnosti
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

446 062,83

424 575,84

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

446 062,83

424 575,84

Spolu

Konečný stav pohľadávok mesta k 31.12.2021 dosiahol hodnotu vo výške 424 575,84 EUR a
klesol o 21 486,99 EUR v porovnaní s rokom 2020, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje
pokles o cca 5 %.
b) za konsolidovaný celok
údaje z tabuľky č. 9 KÚZ – Pohľadávky podľa doby splatnosti
Zostatok
k 31.12 2020

Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2021

Pohľadávky do lehoty splatnosti

1 103 024,55

1 158 319,22

Pohľadávky po lehote splatnosti

111 992,84

115 878,62

1 215 017,39

1 274 197,84

Spolu

Celkový konečný stav pohľadávok konsolidovaného celku k 31.12.2021 dosiahol hodnotu vo
výške 1 274 197,84 EUR a vzrástol o 59 180,45 EUR v porovnaní s rokom 2020, čo v
percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o cca 5 %.
Konsolidovaný celok k 31.12.2021 eviduje nasledovné pohľadávky:
 pohľadávka vo výške 1 873,38 EUR je z nájmu (Mestský podnik služieb Šurany),
 pohľadávka vo výške 587 843,12 EUR voči odberateľom (Mestský podnik služieb
Šurany, Mestská poliklinika Šurany, Domov Jesienka Šurany, Mestská lekáreň Šurany,
s.r.o., Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.),
 ostatné pohľadávky vo výške 179 497,65 EUR,
 pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a rozpočtových organizácií zriadených obcou
vo výške 285 882,26 EUR (mesto Šurany)
 pohľadávky z daňových príjmov obcí vo výške 137 472,46 EUR (mesto Šurany),
 pohľadávky voči zamestnancom vo výške 6 397,59 EUR (Mestský podnik služieb
Šurany, Mestská poliklinika Šurany, Domov Jesienka Šurany),
 iné pohľadávky vo výške 33 026,68 EUR (Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.),
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 opravné položky vo výške 42 204,70 EUR (Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.,
mesto Šurany).
7.4 Záväzky
a) za materskú účtovnú jednotku
údaje z tabuľky č. 8: k čl. IV. B IÚZ – Záväzky podľa doby splatnosti
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

903 031,48

1 353 132,30

Záväzky po lehote splatnosti

0,00

0,00

903 031,48

1 353 132,30

Spolu

Konečný stav záväzkov mesta k 31.12.2021 dosiahol hodnotu vo výške 1 353 132,30 EUR
a vzrástol sa o 450 100,82 EUR v porovnaní s rokom 2020, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje nárast o cca 50 %.
Mesto Šurany k 31.12.2021 eviduje nasledovné záväzky:
 ostatné dlhodobé záväzky vo výške 1 234 107,69 EUR – tvoria ich úvery zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, fond opráv, zábezpeka na nájomné byty, faktúra „Okružná
križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“,
 záväzok zo sociálneho fondu vo výške 147,50 EUR,
 krátkodobé záväzky vo výške 118 877,11 EUR – tvoria ich záväzky voči dodávateľom,
zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a ostatné priame dane.
b) za konsolidovaný celok
údaje z tabuľky č. 15 KÚZ – Záväzky podľa doby splatnosti
Zostatok
k 31.12 2020

Záväzky

Zostatok
k 31.12 2021

Záväzky do lehoty splatnosti

2 262 148,66

2 934 620,94

Záväzky po lehote splatnosti

8 956,30

1 958,82

2 271 104,96

2 936 579,76

Spolu

Konečný stav záväzkov konsolidovaného celku k 31.12.2021 dosiahol hodnotu vo výške
2 936 579,76 EUR a vzrástol o 665 474,80 EUR v porovnaní s rokom 2020, čo v
percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o cca 30 %.
Konsolidovaný celok k 31.12.2021 eviduje nasledovné záväzky:
 ostatné dlhodobé záväzky vo výške 1 234 107,69 EUR – tvoria ich úvery zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, fond opráv, zábezpeka na nájomné byty, faktúra „Okružná
križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“,
 záväzok zo sociálneho fondu vo výške 19 001,17 EUR,
 krátkodobé záväzky vo výške 1 683 470,90 EUR – tvoria ich záväzky voči
dodávateľom, zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, ďalej sú to
ostatné priame a neprime dane, prijaté preddavky, ostatné a iné záväzky.
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8. Hospodársky výsledok za rok 2021 - vývoj nákladov a výnosov za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12.2020

Názov
Náklady (účtovné skupiny 50-58)

Skutočnosť
k 31.12.2021

5 431 664,38

5 864 489,26

50 – Spotrebované nákupy

214 531,05

338 154,86

51 – Služby

573 167,80

873 951,22

1 101 636,43

1 192 632,79

1 414,54

1 225,29

6 913,13

20 009,18

378 169,16

338 758,95

47 069,35

45 854,42

52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov

0,00

0,00

3 108 762,92

3 053 902,55

Výnosy (účtovné skupiny 60-69)

5 426 711,99

5 672 030,94

2 129,42

18 236,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4 712 240,43

4 776 943,19

188 215,58

306 735,11

6 000,00

6 000,00

75 993,31

105 927,54

0,00

0,00

442 133,25

458 188,70

- 4 952,39

- 192 458,32

6,07

0,00

- 4 958,46

- 192 458,32

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených
obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Mesto Šurany dosiahlo k 31.12.2021 náklady vo výške 5 864 489,26 EUR. V porovnaní s
rokom 2020 boli náklady vyššie o 432 824,88 EUR.
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Popis významných položiek:
Nárast nákladov oproti roku 2020 nastal:


v účtovnej skupine 50 – Spotrebované nákupy, konkrétne na účtoch:
501 – Spotreba materiálu o sumu vo výške 99 227,24 EUR,
502 – Spotreba energie o sumu vo výške 24 396,57 EUR.



v účtovnej skupine 51 – Služby, konkrétne na účtoch:
511 – Opravy a udržiavanie o sumu vo výške 192 267,06 EUR,
513 – Náklady na reprezentáciu o sumu vo výške 1 220,40 EUR,
518 – Ostatné služby o sumu vo výške 107 705,25 EUR.



v účtovnej skupine 52 – Osobné náklady, konkrétne na účtoch:
521 – Mzdové náklady o sumu vo výške 67 041,97 EUR,
524 – Zákonné sociálne poistenie o sumu vo výške 22 597,20 EUR,
525 – Ostatné sociálne poistenie o sumu vo výške 848,57 EUR,
527 – Zákonné sociálne náklady o sumu vo výške 508,62 EUR.



v účtovnej skupine 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť o sumu vo výške
13 096,05 EUR.

Mesto Šurany dosiahlo k 31.12.2021 výnosy vo výške 5 672 030,94 EUR. V porovnaní s
rokom 2020 boli výnosy vyššie o 245 318,95 EUR.
Popis významných položiek:
Zvýšenie výnosov oproti roku 2020 nastalo:





v účtovnej skupine 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar, konkrétne na účte 601 – Tržby
z predaja služieb vo výške 16 106,98 EUR.
v účtovnej skupine 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, konkrétne na
účte 633 – Výnosy z poplatkov o sumu vo výške 64 702,76 EUR.
v účtovnej skupine 64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, konkrétne na účte 641
– Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
a sumu vo výške 114 763,21 EUR.
v účtovnej skupine 66 – Finančné výnosy, konkrétne na účte 665 – Výnosy
z dlhodobého finančného majetku o sumu vo výške 34 289,75 EUR.

Na konci účtovného obdobia zisťuje účtovná jednotka, aký dosiahla výsledok hospodárenia.
Výsledok hospodárenia je najdôležitejším ekonomickým ukazovateľom, umožňujúcim posúdiť
hospodárenie účtovnej jednotky. Výsledok hospodárenia môže účtovná jednotka zisťovať aj
priebežne, nielen na konci účtovného obdobia. Výsledok hospodárenia môže byť sledovaný
mesačne či štvrťročne a priebežne môže byť posudzovaný s rozpočtom, ktorý bol schválený na
príslušné obdobie. V rámci celoročného výsledku hospodárenia je nutné aby účtovná jednotka
zostavila účtovnú závierku, ktorá poskytne informácie nielen o výsledku hospodárenia ale tiež
aj o ostatných výsledných ukazovateľoch. Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky je
rozdielom dosiahnutých výnosov a vynaložených nákladov na činnosť. Kladný rozdiel medzi
celkovými výnosmi a celkovými nákladmi predstavuje účtovný zisk, naopak záporný výsledok
predstavuje účtovnú stratu. V roku 2021 dosiahla účtovná jednotka účtovný výsledok
hospodárenia: stratu vo výške 192 458,32 EUR.
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b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť
k 31.12.2020

Názov
Náklady (účtovné skupiny 50-58)

Skutočnosť
k 31.12.2021

13 123 297,92

14 081 255,71

50 – Spotrebované nákupy

3 220 051,82

3 463 405,15

51 – Služby

1 109 770,46

1 410 375,68

52 – Osobné náklady

7 818 144,31

8 137 980,78

4 629,74

3 278,27

32 212,82

55 003,61

682 729,14

774 109,59

83 556,96

82 894,22

34 117,86

0,00

138 084,81

154 208,41

13 236 685,16

14 000 444,29

5 725 709,59

6 257 413,02

0,00

0,00

6 590,52

4 356,00

4 698 783,83

4 761 934,16

275 222,93

371 271,10

65 589,12

57 200,00

76 211,46

106 635,98

0,00

0,00

2 388 577,71

2 441 634,03

113 387,24

-80 811,42

Splatná daň z príjmov

26 307,67

25 579,78

Výsledok hospodárenia po zdanení

87 079,57

-106 391,20

53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
Výnosy (účtovné skupiny 60-69)
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných
služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených
obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia
pred zdanením

Konsolidovaný celok mesta Šurany dosiahol k 31.12.2021 náklady vo výške 14 081 255,71
EUR. V porovnaní s rokom 2020 boli náklady vyššie o 957 957,79 EUR.
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Popis významných položiek:
Nárast nákladov oproti roku 2020 nastal:


v účtovnej skupine 50 – Spotrebované nákupy, konkrétne na účte 501 – Spotreba
materiálu o sumu vo výške 184 859,88 EUR.



v účtovnej skupine 51 – Služby, konkrétne na účtoch:
511 – Opravy a udržiavanie o sumu vo výške 192 515,08 EUR,
513 – Náklady na reprezentáciu o sumu vo výške 1 150,64 EUR,
518 – Ostatné služby o sumu vo výške 109 345,89 EUR.



v účtovnej skupine 52 – Osobné náklady, konkrétne na účtoch:
521 – Mzdové náklady o sumu vo výške 196 401,45 EUR,
524 – Zákonné sociálne poistenie o sumu vo výške 105 011,21 EUR,
525 – Ostatné sociálne poistenie o sumu vo výške 890,57 EUR,
527 – Zákonné sociálne náklady o sumu vo výške 17 533,24 EUR.



v účtovnej skupine 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť o sumu vo výške
22 790,79 EUR.



v účtovnej skupine 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia o sumu vo výške 91 380,45 EUR.



v účtovnej skupine 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov o sumu vo
výške 16 123,60 EUR.

Konsolidovaný celok mesta Šurany dosiahol k 31.12.2021 výnosy vo výške 14 000 444,29
EUR. V porovnaní s rokom 2020 boli výnosy vyššie o 763 759,13 EUR.
Popis významných položiek:
Zvýšenie výnosov oproti roku 2020 nastalo:






v účtovnej skupine 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar, konkrétne na účtoch:
601 – Tržby z predaja služieb o sumu vo výške 433 947,03 EUR,
604, 607 – Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj o sumu vo výške
97 756,40 EUR
v účtovnej skupine 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, konkrétne na
účte 632 – Daňové výnosy samosprávy o sumu vo výške 67 830,16 EUR.
v účtovnej skupine 64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, konkrétne na účte 641
– Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
a sumu vo výške 109 437,21 EUR.
v účtovnej skupine 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších
územných celkoch a v rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom o sumu vo výške 53 056,32 EUR.

V roku 2021 dosiahla účtovná jednotka - konsolidovaný celok mesta Šurany účtovný výsledok
hospodárenia po zdanení: strata vo výške 106 391,20 EUR. Výsledok hospodárenia za rok
2021 bol zaúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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9. Ostatné dôležité informácie
9.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2021 boli prijaté nasledovné granty a transfery:
a) Mesto Šurany

Účelové určenie
grantu, transferu

Poskytovateľ

OÚ Nitra
Metodickopedagogické
centrum
ÚPSVaR Nové
Zámky
OÚ Nové Zámky
OÚ Nové Zámky
OÚ Nové Zámky
MDaV SR
MDaV SR
OÚ Nitra
OÚ Nitra
ÚPSVaR Nové
Zámky
ÚPSVaR Nové
Zámky
MPSVaR SR
Štatistický úrad
SR
DPO SR Bratislava
OÚ Nové Zámky
SFZ
NSK

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
v roku 2021

Suma
vyčerpaných
finančných
prostriedkov
v roku 2022

Suma
vrátených
finančných
prostriedkov
v roku 2022

1 428 011,00 1 428 011,00

0,00

0,00

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
v roku 2021

Školstvo

Školstvo
Rodinné prídavky,
pohrebné
Matrika
Register
obyvateľstva
Register adries
SOÚ-stavebný
poriadok
SOÚ-miestne
komunikácie
Životné prostredie
Vojnové hroby
Stravovanie
Hmotná núdza,
školské potreby
Domov Jesienka
Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
Dotácia z DPO SR
Testovanie COVID 19
Rekonštrukcia
umelej hracej plochy
Okružná križovatka

37 603,17

37 603,17

0,00

0,00

3 258,57
15 894,61

3 258,57
15 400,96

0,00
493,65

0,00
0,00

3 187,47
187,60

3 187,47
187,60

0,00
0,00

0,00
0,00

52 617,26

52 617,26

0,00

0,00

1 754,18
946,59
125,30

1 754,18
946,59
125,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

81 912,00

37 203,40

0,00

44 708,60

2 896,00
444 021,05

2 896,00
422 988,53

0,00
2 640,00

0,00
18 392,52

12 619,90
5 800,00
7 935,00

12 534,73
5 800,00
7 935,00

0,00
0,00
0,00

10 000,00
324 302,22

10 000,00
9 008,39

0,00
315 293,83

85,17
0,00
0,00
0,00

b) Materská škola, Mostná 1, Šurany
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR

Suma v EUR

Účel

998,00 projekt „Múdre hranie“
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c) Materská škola, MDŽ 26, Šurany
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo školstva SR

1 000,00 projekt „Múdre hranie“

Nitriansky samosprávny kraj

2 900,00 nákup nábytku

d) Základná škola, Bernolákova 35, Šurany
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Nitriansky samosprávny kraj

1 300,00 projekt „Zacvičme si spolu vonku“

Nitriansky samosprávny kraj

1 300,00 projekt „Dajme škole Roz-Hlas“
projekt „Program podpory lokálnych
6 000,00 komunít“ altánok

Nadácia COOP Jednota

e) Základná škola, SNP 5, Šurany
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo školstva SR

Účel

750,00 projekt „Spolu múdrejší“

Nitriansky samosprávny kraj

1 700,00 projekt „Pasovacia slávnosť v ŠKD“

f) Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
Poskytovateľ dotácie
MPSVaR SR

Suma v EUR
46 972,39

Účel
projekt „Podpora udržania zamestnanosti
v základných umeleckých školách“

g) Domov Jesienka Šurany
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Nadácia SPP

Účel

900,00 program „Pomáhame SPPolu“

MPSVaR SR

10 473,60 infekčný príplatok pre zamestnancov

MPSVaR SR

32 787,00 mimoriadna finančná podpora

MPSVaR SR

23 186,80 dotácia na odmeny

h) Mestské kultúrne stredisko Šurany
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Fond podpory umenia

1 000,00 akvizícia knižničného fondu

Fond podpory umenia

6 500,00 príjemne v knižnici III.

Fond podpory umenia

2 200,00 projekt ON/OFF

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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9.2 Poskytnuté dotácie
Mesto Šurany poskytlo v roku 2021 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ako aj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany
č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta na podporu a rozvoj všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
a rozvoj podnikania a zamestnanosti najmä na:
a) konkrétny projekt (akcia, aktivita, podujatie, úloha, služba),
b) podporu činnosti športových klubov, umeleckých telies alebo súborov a spoločenských
organizácií,
c) reprezentáciu mesta.
a) športové kluby

Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia
Atletický klub Šurany

Výška dotácie
v EUR
5 500,00

Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany
Hádzanársky klub mesta Šurany

500,00
6 000,00

Karate Goju Ryu

150,00

KK TRIUMPH Šurany O.Z.

4 721,00

Letecký klub Šurany

1 000,00

Občianske združenie Futbalové nádeje

1 000,00

Občianske združenie Klub turistov Šurany

1 000,00

ŠURIANSKI JAZDCI o.z.

4 000,00

Stolnotenisový klub Lokomotíva Šurany

1 800,00

Športový klub Šurany

28 000,00

Športový šachový klub Šurany

1 500,00

TENISOVÝ A ŠPORTOVÝ KLUB ŠURANY

2 000,00

TJ Slávia jazdecký oddiel Šurany

8 000,00

TJ Slovan Šurany Kostolný Sek

3 600,00

Spolu

68 771,00

36

Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2021

b) spoločenské organizácie
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia

Výška dotácie
v EUR

Denné centrum seniorov Kostolný Sek

500,00

Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok

800,00

Denné centrum seniorov Šurany

1 300,00

Dobrovoľný hasičský zbor Kostolný Sek

600,00

Inšpirujme svet

800,00

MS SČK Šurany

70,00

Pohodové materstvo

400,00

POĽNOROD-RZ pri SOŠ gastronómie

200,00

Slovenský zväz záhradkárov ZO Nitriansky Hrádok

400,00

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

300,00

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Šurany

200,00

ZO SZV Šurany (včelári)

500,00

ZO SZZ Šurany, org. 12-37 (záhradkári)

1 000,00

ZO SZZP Šurany (zdravotne postihnutí)

700,00

Spolu

7 770,00

Poskytnuté dotácie prijímatelia dotácií zúčtovali v súlade s uzatvorenou zmluvou ako aj v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené
na účet poskytovateľa.
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10. Záverečné informácie
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2021:
 obstaranie nového moderného smart systému na elektronickú evidenciu odpadu v meste
Šurany v sume 9 361,20 EUR.
 obstaranie rozhlasovej ústredne do kultúrneho domu v Nitrianskom Hrádku v sume
4 832,40 EUR.
 obstaranie dvoch kusov defibrilátorov s príslušenstvom (exteriérovej skrinky s
vyhrievaním, tabuľky s piktogramom) v sume 4 642,80 EUR.

 obstaranie televízneho zariadenia do budovy Mestského úradu v sume 1 705,00 EUR
 obstaranie multimediálneho zariadenia pre účely Mestskej polície Šurany v sume
3 364,00 EUR.
 obstaranie klimatizačnej jednotky do budovy Mestskej polície Šurany v sume 4 922,00
EUR.
 obstaranie televízneho zariadenia pre účely Mestskej polície Šurany v sume 1 950,00
EUR.
 projektová dokumentácia IBV lokalita „Za školou“ v sume 342,00 EUR.
 vybudovanie prístreškov pre smetné kontajnery na vybraných stojiskách na území mesta
Šurany v sume 61 617,60 EUR.
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 Mestský podnik služieb - administratívne a sociálne zariadenia v sume 5 967,01 EUR.
Nakoľko realizácia projektu výstavby sociálnych a administratívnych zariadení
v Mestskom podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany bola zahájená už v roku 2020
a predstavuje kapitálový výdavok, tak všetky výdavky s ňou spojené sú zahrnuté do
celkovej hodnoty stavby.

 "Spevnené plochy ul. Hledíkova-MDŽ, parkovisko" a zrealizované stavebné práce
„Trvalé dopravné značenie a úprava prechodu pre chodcov na Hledíkovej ulici“
v celkovej sume 43 801,92 EUR.
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 obstaranie nabíjacej stanice Stand BOX na elektromobily v sume 4 475,04 EUR.

 Chodník "COOP Jednota-Hledíkova" v sume 3 081,43 EUR.

 Zmluvné strany Mesto Šurany a EUROVIA SK, a.s. a BFF Central Europe s.r.o. ako
členovia združenia „Združenie - Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526
(III/580001) v km 7,35“, uzatvorili dňa 27.08.2021 zmluvu o dielo, predmetom ktorej
bolo zrealizovať dielo „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km
7,35“ v celkovej sume 515 800,00 EUR. Prílohou zmluvy je splátkový kalendár, podľa
ktorého bola uhradená prvá mesačná splátka s dátumom splatnosti 25.12.2021 vo výške
14 327,77 EUR. Pre Nitriansky samosprávny kraj predstavuje podiel z tejto splátky
sumu vo výške 9 008,39 EUR a podiel pre mesto Šurany predstavuje sumu vo výške
5 319,38 EUR.
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 obnova a zateplenie fasády na vedľajšej budove pri MsÚ, ktorá sa pripravovala pre
účely Mestskej polície Šurany v sume 15 012,20 EUR.
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 rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice v Nitrianskom Hrádku v sume 5 332,85
EUR. Nakoľko realizácia uvedeného projektu bola zahájená už v roku 2020 a
predstavuje kapitálový výdavok, tak všetky výdavky s ňou spojené budú zahrnuté do
celkovej hodnoty budovy.

 rekonštrukcia strechy MŠ MDŽ z dôvodu vzniknutého havarijného stavu v sume
168 811,91 EUR.
 príprava a vybudovanie podložia pre detské ihrisko Žihadielko.
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Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov výročná
správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a najmä
informácie o
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a
neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Mesto Šurany ako účtovná jednotka je naviazaná na štátny rozpočet podielom na výnose dane
z príjmov fyzickej osoby územnej samospráve. Ďalší vývoj účtovnej jednotky bude závisieť od
stability štátneho rozpočtu. Získavanie vlastných príjmov súvisí s výberom miestnych daní
a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pandémia nového
koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 negatívne ovplyvnila ako aj výkonnosť slovenskej
ekonomiky, tak aj hospodárenie mesta. Spôsobila nepriaznivý dopad nielen na ekonomiku
samospráv ale aj na ekonomiku podnikateľských subjektov a domácností. Na základe vládou
SR prijatých opatrení, zaznamenali podnikateľské subjekty výrazný pokles tržieb a v mnohých
prípadoch úplné prerušenie podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich prevádzok.
Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej činnosti a poklesu spotrebiteľského dopytu zo
strany zákazníkov boli mnohí zamestnávatelia vystavení tlaku znižovania nákladov aj formou
prepúšťania svojich zamestnancov čo spôsobilo, že pomerná časť domácností stratila
pravidelný príjem. Uvedená situácia mala nepriaznivý dopad na výber miestnych daní.
Z dôvodu avizovaného zvyšovania cien za energie, tovary a služby bude musieť mesto prijať
dôležité opatrenia na zabezpečenie finančných prostriedkov.
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré
sa vyhotovuje výročná správa
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje konsolidovaná výročná správa
nenastali udalosti osobitného významu.
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Mesto Šurany bude aj v ďalšom období zabezpečovať všetky úkony súvisiace s činnosťou
samosprávy v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Mesto Šurany nemalo náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2021.
e) nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných
listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
• Mesto Šurany je vlastníkom 60 081 akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s.,
• Mesto Šurany je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti Mestský bytový
podnik Šurany, s.r.o., Školská 2, 942 01 Šurany,
• Mesto Šurany je vlastníkom 51% obchodného podielu v spoločnosti Mestská lekáreň
Šurany, s.r.o., SNP 2, 942 01 Šurany.
f) výsledok hospodárenia za rok 2021
Mestské zastupiteľstvo Šurany uznesením č. 28/2022-Z bod VIII.,
schválilo:
I.

dňa 23. júna 2022

Výsledok hospodárenia mesta Šurany za rok 2021 zistený podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktorým je
schodok vo výške 256 355,87 EUR.
II.
-

-

Financovanie schodku rozpočtu vo výške 256 355,87 EUR nasledovne:
z prostriedkov rezervného fondu vo výške 100 712,23 EUR,
z prostriedkov bankového úveru vo výške 155 643,64 EUR.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
Mesto Šurany nezaznamenalo žiadne údaje požadované podľa osobitných predpisov.
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Mesto Šurany nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

Vypracovala:
Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

Prílohy:






Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a
strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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