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Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 

 

 

Predkladá:  
Ing. Róbert Polák  

predseda komisie školstva, kultúry,  

mládeže a športu  

 

 

 

Spracovala:  
Mgr. Romana Slažanská  

prac. odd. školstva, kultúry, sociálnych vecí a 

zdravotníctva 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

prerokovalo Návrh na rozdelenie dotácií 

poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na 

rok 2023, stanovisko Komisie finančnej a 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. Dotácie pre spoločenské organizácie na   

rok 2023 

2. Dotácie na šport na rok 2023 

 

 

 

- bez pripomienok  

- s pripomienkami  

 

Na základe:  
-podkladov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu  

- VZN č.6/2020  

 

 

 

 

 

 

poslancov Mestského zastupiteľstva 

Šurany v zmysle predlohy.  

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Polák, v.r. 

podpis predkladateľa  
 
Predložené mestskému zastupiteľstvu 15. decembra 2022 
 



 

 
        

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

                   Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu 

 

Dôvodová správa 

Materiál C/11/1/2022  

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta Šurany (ďalej len VZN č. 6/2020) a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné 

poskytovať dotácie len za podmienok v nich uvedených. Finančné prostriedky sú rozdelené v súlade s 

navrhovaným rozpočtom na rok 2023 v zmysle Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta 

Šurany  a rozpočtových organizácií na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/10/1/2021, ktorý sa bude 

schvaľovať na Mestskom zastupiteľstve v Šuranoch (ďalej len MsZ)  dňa 15.12.2022.  V návrhu je 

vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 € pre spoločenské organizácie a vo výške 

100 000,00 € pre šport. Predmetom predkladaného materiálu je návrh na rozdelenie dotácií 

poskytovaných z rozpočtu mesta. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 bolo možné predkladať do 

31.10.2022, a to elektronicky, poštou, do elektronickej schránky alebo osobne do podateľne Mestského 

úradu Šurany. O žiadostiach s výškou požadovanej sumy do 200 € podľa VZN č. 6/2020 § 11 ods. 1 

písm. a) rozhoduje primátor mesta Šurany, o žiadostiach s výškou požadovanej sumy nad 200,00 € podľa 

VZN č. 6/2020 § 11 ods. 1 písm. b) rozhoduje Mestské zastupiteľstvo Šurany po posúdení žiadostí 

príslušnou komisiou Mestského zastupiteľstva Šurany (ďalej len komisia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na rozdelenie dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 

V lehote uzávierky bolo predložených spolu 33 žiadostí, z toho 16 prišlo elektronicky 

prostredníctvom programu Egrant, 17 bolo podaných osobne do podateľne MsÚ. Žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre spoločenské organizácie bolo predložených 18 v celkovej výške 16 950,00 €, z toho 2 

žiadosti spadali do kompetencie primátora mesta Šurany, žiadostí o poskytnutie dotácie na šport bolo 

predložených 15 v celkovej výške 131 600,00 €,  do kompetencie primátora mesta Šurany nespadala 

žiadna. Hodnotenie jednotlivých žiadostí bolo vykonané členmi komisie so zreteľom na opodstatnenosť 

a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov s cieľom naplnenia všeobecne prospešného účelu 

a verejného záujmu. Komisia pri rozdeľovaní finančných prostriedkov navrhla ponechať finančnú 

rezervu v prípade spoločenských organizácií vo výške 150,00 € a v prípade programu šport finančnú 

rezervu vo výške 2 800,00 €.   

 
1. Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2023  

č. 

názov žiadateľa schválená 

dotácia  

v r. 2022  

(€) 

účel použitia dotácie v r. 2023 žiadosť     

na r. 2023 

(€) 

návrh 

komisie  

na r. 2023  

(€) 

1 DC seniorov 

Kostolný Sek 

500,00 činnosť klubu 500,00 500,00 

2 DC seniorov  

Nitriansky Hrádok 

800,00 činnosť klubu a pre spevácku skupinu 

Váraďani 

800,00 800,00 

3 DC seniorov Šurany 1 300,00 činnosť klubu a pre spevácku skupinu 

Šurianka 

1 300,00 1 300,00 

4 Dobrovoľný hasičský zbor 

Šurany 

600,00 Súťaž mladých hasičov, materiálno-športové 

zabezpečenie 

600,00 300,00 

5 Miestny spolok SČK Šurany 500,00 odber krvi, činnosť 800,00 500,00 

6 OZ Lotta 1 000,00 kastrácia pouličných mačiek (zabrániť 

nekontrolovanému množeniu mačiek a tým aj 

prenosu mnohých ochorení, kastráciou 

eliminovať mačiatka bez domova a tým aj 

populácie divých mačiek),  krmivo 

1 000,00 500,00 

7 OZ ŠTVORLÍSTOK 

ŠURANY 

nežiadali prevádzka amfiteátra, organizácia kult. 

podujatí 

2 000,00 750,00 

8 Pohodové materstvo 400,00 nájomné, vybavenie priestorov herne, 

montesorri edukačné pomôcky pre správny 

vývoj detí, rozvoj a kreativitu, penová 

stavebnica, bazén na guličky, stoličky, 

stolíky, ortopedický koberec, hmatové 

podložky, podložky, žinenky, detské 

športové pomôcky, rádio, hudobné detské 

CD, knižky. Akcie: Deň detí, Športový deň, 

Posedenie pod jedličkou, koncert Simsala,  

400,00 400,00 

9 POĽNOROD - RZ pri SOŠ 

gastronómie a služieb 

200,00 prezentácia živej kultúry a regionálnej 

gastronómie pre širokú verejnosť                                          

žiaci SOŠ gastr. a služieb sa budú 

spolupodieľať počas celého r. 2023 na 

akciách organizovaných mestom Šurany a 

prispejú prezentáciou svojich zručností v 

oblasti reg. gastronómie, do tvorivých aktivít 

zapoja ZŠ v meste, organizácie a OZ v 

pôsobnosti mesta 

500,00 250,00 

10 Slovenský rybársky zväz - 

Mestská organizácia 

1 000,00 ochrana rýb a iných vodných živočíchov, 

starostlivosť o zlepšenie životných 

podmienok rýb v rybárskych revíroch, 

ochrana životného prostredia, práca 

s mládežou, organizovanie tradičných 

rybárskych pretekov pre všetky vekové 

kategórie (deti, mládež, dospelí, seniori), 

nákup rybárskeho náradia, násad rýb, cien na 

3 000,00 750,00 



preteky, nákup prostriedku na biologické 

odstraňovania bahna na dne štrkoviska  

11 UNESCO klub Šurany nežiadali organizácia spoločensko-kultúrnych akcií 

a športových akcií, poslaním občianskeho 

združenia je informovať o Svetovom 

kultúrnom, ekologickom a historickom 

dedičstve nachádzajúcom sa alebo 

pochádzajúcom z blízkeho okolia a 

propagácia zdravého života      

1 500,00 500,00 

12 ZO Chovateľov poštových 

holubov Kostolný Sek  

300,00 na športovú činnosť a ocenenia 600,00 200,00 

13 ZO Chovateľov poštových 

holubov Šurany * 

200,00 ocenenie víťazov pretekov  200,00 200,00 

14 ZO SČK Kostolný Sek* 180,00 činnosť 150,00 150,00 

15 ZO Slovenský zväz včelárov  

Šurany 

1 000,00 ,,Deň medu a medoviny“, ktorej cieľom je 

propagovať prácu so včelami, získať mladých 

včelárov a prezentovať kvalitný med. Nákup 

propagačných materiálov, tričká s logom, 

plastové obaly na med + etikety s logom 

mesta Šurany a logom ZO SZV Šurany, med, 

ktoré budú poskytnuté ako sponzorský dar 

účastníkom behu ,,Šurianska desiatka“ 

1 000,00 750,00 

16 ZO Slovenský zväz 

záhradkárov  

Nitriansky Hrádok 

400,00 činnosť, ochutnávka destilátov, zájazd, 

zveľaďovanie záhrady v areáli KZ  ,,Výstava 

ovocia a zeleniny“ 

600,00 400,00 

17 ZO Slovenský zväz 

záhradkárov Šurany,  

org. 12-37 

1 000,00 1. úprava priestorov  2. pokračovanie 

budovania účelovej náučnej záhradky v areáli 

Domu seniorov v Kostolnom Seku                                                                   

3. odborné  vzdelávanie členov ZO SZZ a 

občanov Šurian 

1 000,00 800,00 

18 ZO Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých Šurany 

800,00 jednodňové výlety, Modrý Kameň, Dolná 

Krupá, Halič, rekondičný pobyt- Liptovský 

Ján, vianočné trhy 

1 000,00 800,00 

  10 180,00  
16 950 9 850,00 

*rozhodnutie vydáva primátor mesta Šurany 

 

2. Dotácie na šport na rok 2023 

č. názov žiadateľa schválená 

dotácia  

v r. 2022  

(€) 

účel použitia dotácie v r. 2023 žiadosť na 

r. žiadosť     

na r. 2023 

(€) 

návrh 

komisie  

na r. 2023  

(€) 

1 Atletický klub Šurany 10 000,00 podpora činnosti Atletického klubu Šurany pri 

práci s deťmi a mládežou na tréningoch i 

súťažiach, účasť na súťažiach jednotlivcov i 

družstiev kategórie najmladších, mladších i 

starších žiakov, dorastencov, juniorov, mužov 

i žien v okrese, západoslovenskej oblasti i na 

Majstrovstvách Slovenska, materiálne i 

trénerské zabezpečenie, organizovanie 

miestnych podujatí pre deti a mládež 

12 500,00 10 000,00 

2 Basketbalový klub mládeže 

a dospelých Šurany 

700,00 úprava a rekonštrukcia basketbalových    

konštrukcií, spevnenie plochy, kosenie, 

pomôcky, lopty, údržba čiar 

1 000,00 700,00 

3 Hádzanársky klub mesta 

Šurany 

18 000,00 činnosť, cestovné náklady, štartovné, 

registračné poplatky SZH, rozhodcovia a 

delegáti, šport. sústredenie, materiálno-

technické zabezpečenie, trénersko-

organizačné zabezpečenie (výstroj, pomôcky, 

náčinie, licencie), výdavky na stravovanie 

20 000,00 20 000,00 

4 Karate club Goju Ryu 

Šurany 

147,00 nájomné, nákup materiálu 900,00 500,00 

5 Karate klub TRIUMPH 

ŠURANY o.z 

4 000,00 štartovné, sústredenia 4 000,00 4 000,00 



6 Letecký klub Šurany 1 000,00 nákup trávneho osiva, hnojív a deratizačných 

prostriedkov 

1 000,00 1 000,00 

7 OZ Futbalové nádeje 1 800,00 činnosť, práca s mládežou 2 500,00 2 500,00 

8 OZ klub turistov 1 000,00 doprava 2 000,00 1 000,00 

9 Stolnotenisový klub 

Lokomotíva Šurany 

2 500,00 príspevok na zabezpečenie účasti na 

podujatiach stolného tenisu, športových 

potrieb, materiálu a prípravy mládeže. 

2 500,00 2 500,00 

10 Športový klub Šurany 30 000,00 zabezpečenie celkového chodu futbalového 

klubu, čistiace prostriedky a sanita (na pranie, 

umývanie...), športovo-materiálne 

zabezpečenie klubu (oblečenie, tréningové 

pomôcky...), doprava jednotlivých kategórií 

na zápasy, starostlivosť o hracie plochy 

(hnojivá...), poplatky futbalovému zväzu, 

odmeňovanie, vzdelávanie domácich trénerov 

(zvyšovanie licencie, trénerské kurzy), 

občerstvenie, sústredenie, zdravá výživa pre 

športovcov (iontové nápoje, fit tyčinky...), 

cestovné náklady 

59 500,00 30 000,00 

11 Športový šachový klub 1 500,00 priebeh 2. ligy, 3 ligy, 4. ligy a 5. ligy v šachu, 

šachové turnaje a účasť na nich, cestovné, 

poštovné  výdavky, štartovné, členské, 

licencie, šachové turnaje a ich účasť na nich 

,prípadný prenájom miestnosti na akcie 2, 3, 4 

a 5 ligy, výdavky na stravovanie vrátane 

výdavkov na nealkoholické nápoje pri 

športových akciách, materiálne zabezpečenie 

športovej činnosti. 

1 500,00 1 500,00 

12 ŠURIANSKI JAZDCI 5 200,00 prenájom prenosnej toalety v bike hale, 

odpadové hospodárstvo - nádoby a odvoz, 

prenájom bike haly, elektrická energia v bike 

hale, materiál betón, drevo, oceľ na opravy v 

športoviskách, materiál použitý pri opravách 

údržbe a vylepšeniach športoviska, na betón, 

drevo, oceľ, spojovací materiál 

5 200,00 5 000,00 

13 Tenisový a športový klub 2 500,00 činnosť, organizácia športových podujatí 

a sústredení, prenájom športoviska, materiálne 

a technické zabezpečenie 

3 000,00 2 500,00 

14 TJ Slávia JO Šurany 10 000,00 doprava, energie, krmivo, údržba areálu 12 000,00 12 000,00 

15 TJ Slovan Šurany  

Kostolný Sek 

4 000,00 úhrada energií, zabezpečenie chodu 

futbalového ihriska 

4 000,00 4 000,00 

  
92 347,00 

 
131 600,00 97 200,00 

 

 

                                                                                           Ing. Róbert Polák 
                                                                                                               predseda komisie školstva, kultúry,  

                                                                                                  mládeže a športu 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

 

 

 
 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

                            Komisia školstva, kultúry,  mládeže a športu 

Číslo: 1/2022– KŠKMaŠ                                                                                                 V Šuranoch 8.12.2022 

V Ý P I S 

uznesenia zo zápisnice Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva 
Šurany  zo  I.  riadnej schôdzky konanej dňa 7. decembra  2022. 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany prijala toto 

UZNESENIE                                                                                            číslo 1/2022-KŠKMaŠ 

V. 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany prerokovala 

žiadosti  a o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 a navrhuje poskytnúť dotácie  
pre spoločenské organizácie: 

č. žiadateľ Navrhovaná suma  na r. 2023  (€) 

1 Denné centrum seniorov Kostolný Sek 500,00 

2 Denné centrum seniorov Nitriansky Hrádok 800,00 

3 Denné centrum seniorov Šurany 1 300,00 

4 Dobrovoľný hasičský zbor Šurany 300,00 

5 MS SČK Šurany 500,00 

6 OZ Lotta 500,00 

7 OZ ŠTVORLÍSTOK Šurany 750,00 

8 Pohodové materstvo 400,00 

9 Poľnorod 250,00 

10 Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia 750,00 

11 UNESCO klub Šurany 500,00 

12 ZO chovateľov pošt. holubov Kostolný Sek 200,00 

13 ZO Slovenský zväz včelárov Šurany 750,00 

14 ZO Slovenský zväz záhradkárov  Nitriansky Hrádok 400,00 

15 ZO Sloven. zväz záhradkárov Šurany, org. 12-37 800,00 

16 ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých Šurany 800,00 

   
a pre šport: 
č. žiadateľ Navrhovaná suma  na r. 2023  (€) 

1 Atletický klub Šurany 10 000,00 

2 Basketbalový klub dospelých a mládeže Šurany 700,00 

3 Hádzanársky klub mesta Šurany 20 000,00 

4 Karate club Goju Ryu 500,00 

5 KK TRIUMPH ŠURANY o.z. 4 000,00 

6 Letecký klub Šurany 1 000,00 

7 Občianske združenie futbalové nádeje 2 500,00 

8 Občianske združenie klub turistov Šurany 1 000,00 

9 Stolnotenisový klub Lokomotíva Šurany 2 500,00  
10 Športový klub Šurany  30 000,00 

11 Športový šachový klub Šurany 1 500,00 

12 Šurianski jazdci 5 000,00 

13 Tenisový a športový klub Šurany 2 500,00 

14 TJ Slávia JO Šurany 12 000,00 

15 TJ Slovan Kostolný Sek 4 000,00 



a toto 
 

d o p o r u č u j e 
 

- bez pripomienok  
členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 
prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 
 
Hlasovanie členov komisie: 
Počet členov komisie: 5 
Prítomní: 3 
Za: 3 
 Ing. Róbert Polák, Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní: 2  
Mgr. art. Erik Kliment, Ing. Jozef Malík 
 
 
Predseda komisie                                Podpredseda komisie 
Ing. Róbert Polák v.r.                                           Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, v.r. 
 
 
Za správnosť: Mgr. Romana Slažanská 
Zapisovateľka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


