
M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 16.01.2023 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 
Materiál: č. A/1/3/2023 

 

Plnenie uznesenia z I.  riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 15.12.2022 a z II. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

21.12.2022. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Augustínová,   Mestské   zastupiteľstvo   v Šuranoch prerokovalo 

prednostka MsÚ Šurany  Plnenie uznesenia z I. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Šuranoch, konaného 

dňa  15.12.2022 a z II. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

21.12.2022 a toto 

          

        berie na vedomie  

     

- bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

Spracovala:     v zmysle predlohy. 

 

Ing. Eva Augustínová, 

prednostka MsÚ Šurany    

              

Na základe:      
    

Plánu práce MsZ Šurany 

na I. polrok 2023 

 

Prizvať:  
- 

 

   

 

             Ing. Eva Augustínová, v.r. 

           ................................................. 

                  podpis predkladateľa 
 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  09.02. 2023. 
 



 
 

 

Dôvodová správa k plneniu uznesenia z I. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, konaného dňa 15.12.2022 a z II. zasadnutia Mestského  

zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 21.12.2022. 

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva je vykonávaná na každom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 15.12.2022 bolo prijaté uznesenie č. 1/2022 -Z, 

ktoré obsahovalo 28 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

Prerokované materiály boli vzaté na vedomie alebo schválené.  

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 21.12.2022 bolo prijaté uznesenie č. 2/2022 -Z, 

ktoré obsahovalo 8 bodov. Ich plnenie je uvedené v predkladanom materiály.   

Prerokované materiály boli vzaté na vedomie alebo schválené.  
 

 

V Šuranoch 16.01.2023 
                                                                   

 

 

 

                                                                                                               Ing. Eva Augustínová,v.r. 
                                                                                                                 prednostka MsÚ Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie uznesenia z I. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 15.12.2022 a z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, 

konaného dňa 21.12.2022.   
 

 

Plnenie uznesenia z I. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného 

dňa 15.12.2022 je nasledovné: 

 

Bod I. – Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta Šurany a volieb do Mestského 

zastupiteľstva Šurany – vzaté na vedomie v bode A/. V bode B/ konštatované, že JUDr. Lucia 

Filagová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Bod II. – Správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb poslancov Mestského zastupiteľstva 

Šurany a volieb primátora mesta Šurany – vzatá na vedomie.  

 

Bod III. – Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2023 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod IV. – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2023 

– schválený  v bode A/ v zmysle predlohy. V bode B/ poverená hlavná kontrolórka mesta 

Šurany výkonom kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

 

Bod V. -  Správa č. HK/3/2022 o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu mesta Šurany za roky 

2019-2022 – vzatá na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod VI. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod VII. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2022 o miestnej dani 

z nehnuteľností  na  území mesta Šurany – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod VIII. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani 

za psa chovaného na území mesta Šurany – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod IX. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za 

užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany – schválená v zmysle predlohy. 

 

Bod X. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za 

ubytovanie na území mesta Šurany – schválený v zmysle  predlohy. 

 

Bod XI. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 9/2022 o miestnej dani za 

predajné automaty na území mesta Šurany - schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XII. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 10 o miestnej  dani za 

nevýherné hracie prístroje na území mesta Šurany – schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XIII. – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany – schválený  

v zmysle predlohy. 

 



Bod XIV. -  Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska  Šurany na rok 2022 – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XV. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022  – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XVI. – Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022  – 

schválený v zmysle predlohy. 

 

Bod XVII. – Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XVIII. – Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023-2025 – 

schválený v bode A/ návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023 

v zmysle predlohy. V bode B/ viacročný rozpočet Mestského kultúrneho strediska Šurany na 

roky 2024-2025 – vzatý na vedomie v zmysle predlohy. 

 

Bod XIX. – Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023-2025 – návrh rozpočtu 

Mestskej polikliniky Šurany na rok 2023 – schválený v bode A/. V bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Mestskej polikliniky Šurany na roky 2024-2025 v zmysle predlohy. 

 

Bod XX. – Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2023-2025 návrh 

rozpočtu Mestského podniku Šurany na rok 2023 – schválený v bode A/. V bode B/ vzatý na 

vedomie viacročný rozpočet Mestského podniku Šurany na roky 2024-2025 v zmysle predlohy. 

 

Bod XXI. – Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023-2025 - návrh rozpočtu 

Domova Jesienka Šurany na rok 2023 – schválený v bode A/. V bode B/ vzatý na vedomie 

viacročný rozpočet Domova Jesienka Šurany na roky 2024-2025 v zmysle predlohy. 

 

Bod XXII. –  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany 

na rok 2022 – schválený návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2022, návrh na úpravu 

rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany, návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 

26, Šurany na rok 2022, návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na 

rok 2022, návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2022, návrh na 

úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2022, návrh na úpravu 

rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 

2022 v zmysle predlohy. 

 

Bod XXIII. – Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany  a rozpočtových 

organizácií mesta Šurany na roky 2023-2025 – schválený v bode A/ návrh finančného 

a programového rozpočtu mesta Šurany na rok 2023, návrh rozpočtu Materskej školy Mostná 

1, Šurany na rok 2023, návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2023, návrh 

rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2023, návrh rozpočtu Základnej 

školy, SNP 5, Šurany na rok 2023, návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany 

na rok 2023, návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 

10, Šurany na rok 2023 v zmysle predlohy. V bode B/ vzatý na vedomie viacročný finančný 

a programový rozpočet mesta Šurany na roky 2024-2025 viacročný rozpočet Materskej školy, 

Mostná 1, Šurany na roky 2024-2025, viacročný rozpočet Materskej školy, MDŽ 26, Šurany 

na roky 2024-2025, viacročný rozpočet Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2024-

2025, viacročný rozpočet Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2024-2025, viacročný 



rozpočet Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2024-2025, viacročný rozpočet 

Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na roky 2024-2025 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XXIV. – Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 

- schválené dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2023 a dotácie na šport na rok 2023 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XXV. – Návrh na delegovanie zástupcov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany na volebné obdobie 2022-2026 – schválený 

v zmysle predlohy. 

 

Bod XXVI. – Oznámenie Mgr. Marcela Filagu, primátora mesta Šurany o poverení Ing. 

Miroslavy Zahorákovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva Šurany zastupovaním primátora 

mesta Šurany vo volebnom období 2022-2026 od 01.12.2022 v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rozsah výkonu zastupovania 

– vzaté na vedomie. 

 

Bod XXVII. – Návrh spoločníka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. na zmenu konateľa spoločnosti 

a na zmenu člena dozornej rady – odvolaní v bode A/ Ing. Marek Oremus z funkcie konateľa 

Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. a Ing. František Tamašovič z funkcie člena Dozornej rady 

Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. dňom 15.12.2022. V bode B/ boli zvolení: Mgr. Marcel Filaga 

za konateľa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. a Ing. Miroslava Zahoráková za členku Dozornej 

rady Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. od 16.12.2022. 

 

Bod XXVIII. – Návrh prevádzkového poriadku zberného dvora v správe Mestského podniku 

služieb Šurany – schválený v zmysle upravenej predlohy. 

 

 

Plnenie uznesenia z II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, konaného dňa 

21.12.2022 je nasledovné: 

 

Bod I. – Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany – schválená realizácia investície 

v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na Modernizáciu 

osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany vo 

výške 359 556,24 EUR. 

 

Bod II. – Návrh na prijatie úveru z Environmentálenho fondu za účelom financovania realizácie 

investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, 

Bernolákova 35, Šurany – schválené prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 

359 556,24 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle 

podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

Bod III. – Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia Mestského úradu 

Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany – schválená realizácia  investície v zmysle podmienok 

špecifikácie Environmentálenho fondu – zameranej na Modernizáciu osvetlenia Mestského 

úradu Šurany, Námestie hrdinov 1,Šurany vo výške 359 000,88 EUR. 

 

 



Bod IV. – Návrh na prijatie úveru z Environmentálenho fondu za účelom financovania 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, 

Šurany – schválené prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 359 000,88 EUR 

zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie 

podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

Bod V. - Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia  a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky 

Hrádok – schválená realizácia  investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálenho 

fondu – zameranej na Modernizáciu osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej 

školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok  vo výške 359 304,36 

EUR. 

 

Bod VI. - Návrh na prijatie úveru z Environmentálenho fondu za účelom financovania 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej 

školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok  – schválené prijatie 

úveru od Environmentálneho fondu vo výške 359 304,36 EUR zabezpečeného blankozmenkou 

na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce 

a vyššie územné celky. 

 

Bod VII. - Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia  a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany – schválená realizácia  investície 

v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálenho fondu – zameranej na Modernizáciu 

osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany  vo výške 

359 949,36 EUR. 

 

Bod VIII. - Návrh na prijatie úveru z Environmentálenho fondu za účelom financovania 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej 

školy, MDŽ 26, Šurany – schválené prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 

359 949,36 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle 

podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 16.01.2023                                                   

 

 

                                                                                                Ing. Eva Augustínová,v.r. 

                                                                                                  Prednostka MsÚ Šurany           

                   

 

 
 

 
 


