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Mestské zastupiteľstvo 

Š U R A N Y 
 

 

Materiál č. A/3/3/2023 

 

VEC:  Správa o stave na úseku životného prostredia k 31. 12.2022.                                                   

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

 

 

Predkladá:                      Návrh na uznesenie: 

–––––––––                       –––––––––––––––––- 
Ing. František Hozlár          Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo „Správu o 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM   stave na úseku životného prostredia k 31.12.2022“,  stanovisko 

MsÚ v Šuranoch                  Komisie výstavby, územného plánovania a správy miestnych     

                                             komunikácií a Komisie životného prostredia, verejného poriadku  

                                             a bezpečnosti pri MsZ v Šuranoch  a 

                                                     

                 

                       berie na vedomie 

 

        - bez pripomienok 

               - s pripomienkami 

             

                                         poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle      

                                             predlohy. 

                               

Spracoval:                 

–––––––––                        

Ing. František Hozlár 

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM         

Msú v Šuranoch                

Na  základe:  

______________            

Plánu práce MsZ 

na I. polrok 2023 Ing. František Hozlár, v.r. 

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

                                                                                               podpis predkladateľa 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  09.02.2023 



 

 

 

Mesto Šurany 
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku 

Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 

 

Materiál č. A/3/3/2023 
 

 

Dôvodová správa: 

 

 

VEC:  Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2022. 

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

 

 

 V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2023 predkladá 

oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania  a správy mestského majetku 

Mestského úradu v Šuranoch Správu o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2022.  

 

 

 

 

                                  

                                                                                Ing. František Hozlár v.r. 

                                                                      vedúci oddelenia životného prostredia, 

                                                                      výstavby, územného plánovania a smm 

                                                                             Mestského úradu v Šuranoch       
 

 

 

 

 

V Šuranoch dňa 17.1.2023 

 



 

 

 

Mesto Šurany 
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku 

Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 V Šuranoch, dňa 17.1.2023 

 

Materiál č. A/3/3/2023 

 

Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2022. 

 

 Základné zásady pri ochrane  životného prostredia (ďalej ŽP) a povinnosti 

právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia                           

a pri využívaní prírodných zdrojov vymedzuje zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

v znení neskorších predpisov. 

 Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie 

organizmov vrátane človeka  a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Základnými zložkami 

ŽP sú najmä voda, ovzdušie, horniny, pôda a organizmy.  

 Ochranou ŽP rozumieme činnosti, ktoré smerujú k predchádzaniu a obmedzovaniu 

znečisťovania alebo poškodzovania ŽP, ale aj k samotnému odstraňovaniu tohto nežiaduceho 

stavu. 

 

 Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území mesta Šurany v zmysle zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vykonáva Mestský podnik služieb Šurany.  

Mesto Šurany zaviedlo elektronickú evidenciu zberu komunálneho odpadu                              

od spoločnosti SENSONEO j.s.a., Bratislava v sume  9 361 eur. Mesačné poplatky za vedenie 

systému predstavujú 336,96 eur. V roku 2022 prebehlo začipovanie všetkých zberných  nádob 

v rodinných domoch na území mesta Šurany a v mestských častiach Kostolný Sek, Nitriansky 

Hrádok, Kopec, Nový Svet a Albertov dvor. Začipované RFID kódom boli i zberné nádoby       



na zmesový komunálny odpad právnických osôb a fyzických osôb oprávnených podnikať                

na území mesta Šurany a jeho častí.  

Likvidáciu komunálneho odpadu z územia mesta Šurany zabezpečuje firma Brantner Nové 

Zámky s.r.o., na skládku v obci Kolta. 

 Na skládku Kolta bolo celkovo odvezených 1 653,26 ton komunálneho odpadu v sume 

61 591 eur a na prekládku do Nových Zámkoch bolo vyvezených 961,83 ton komunálneho 

odpadu v celkovej sume 45 955 eur. 

 

Celkové množstvo vyseparovaných komodít za rok 2022 predstavovalo spolu   2 287,78 ton 

20 01 01 papier a lepenka         195,55 ton 

20 01 02 sklo           221,95 ton 

20 01 03 viacvrstvové materiály na báze lepenky          4,04 ton 

20 01 39 plasty            41,70 ton 

20 01 40 kovy              9,05  ton 

20 01 10 šatstvo            11,21 ton 

20 01 38 drevo             679,60 ton 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť        0,10 ton 

20 01 23 vyradené zariadenia   obsah. Chlórfluór uhľovodíky        9,35 ton  

20 01 35 vyradené elekt. a elektron. zariadenia iné ako v 20 01 21, 20 01 23            1,60 ton 

20 01 36 vyradené elekt. a elektron. zariadenia iné ako v 20 01 21, 20 01 23 a 35      1,93 ton 

20 01 25 jedlé oleje a tuky             2,21 ton 

20 01 26 oleje a tuky              3,50 ton 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad       608,13 ton 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad        47,86 ton 

20 03 08 stavebný odpad                                                     450,00 ton

 V roku 2022 sa vyseparovalo o 220,12 ton viac odpadu ako v roku 2021.  

         

 Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok 2022 

predstavovalo 1 700,84 ton, objemného odpadu 854,41 ton a odpadu s katalógovým číslom  

19 12 12 – ostatný odpad bolo vyprodukovaného 59,84 ton. V roku 2022 sme vyprodukovali 

o 362,72 ton menej komunálneho odpadu s porovnaným roku 2021. 

 Na území mesta Šurany je zavedení zber jedlých olejov a tukov spoločnosťou INTA 

s.r.o., Trnava. Cena za jeden liter odovzdaného oleja je 0,20 eur. V roku 2022 bolo mestu 

Šurany vyplatená čiastka 323,20 eur za 1 616 kg vyzbieraných jedlých olejov a tukov.  



Od 01.11.2022 sa zvýšil poplatok za jeden liter odovzdaných jedlých olejov a tukov na 

0,30 eur/liter. Zberné nádoby na zber   jedlých olejov a tukov sú umiestnené pri bytových 

domoch na území mesta Šurany a jeho častí. Taktiež na území mesta Šurany a jeho častí je 

umiestnených 6 ochranných kovových kontajnerov na uliciach Družstevná, Bottova, 

Jesenského, Ž. Bosniakovej, Topoľová –Nitriansky Hrádok a Na vŕšku – Kostolný Sek.  

 Spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od októbra 2021 v meste 

Šurany zabezpečuje firmy FLEURETTE s.r.o., Vlčany. Množstvo vyprodukovaného 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za rok 2022 bolo spolu 47,86 ton. Náklady  

na odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  boli 2 871,60 eur. Množstvo 

vyprodukovaného biologicky rozložiteľného odpadu bolo 608,13 ton. Náklady  

na štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu a dreva firmou FLEURETTE s.r.o., boli 

13 388 eur. Od IV. Q 2022 sa za štiepkovanie neplatí. 

 

 Počas roku 2022 bolo odstránených 11  nelegálnych skládok na území mesta Šurany. 

 

Mesto Šurany pri zabezpečovaní činnosti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 

ochrany ovzdušia v roku 2022 vydalo 45 súhlasov na malý zdroj znečistenia ovzdušia, z toho 

bolo 23 súhlasov na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a 22 súhlasov                  

na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 

   

 Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je  mesto Šurany príslušným orgánom 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub drevín a určovanie náhradnej výsadby. 

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku 

Mestského úradu Šurany na základe žiadostí občanov a ich posúdenia vydalo 26 rozhodnutí 

o výrube drevín s celkovým správnym poplatkom 710 eur a 5 rozhodnutí vydalo z vlastného 

podnetu z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín na území mesta Šurany, alebo 

bezprostredného ohrozenia majetku a zdravia občanov mesta Šurany. Opílenie drevín na 

území mesta Šurany bolo realizované v 20 prípadoch. Za výrub drevín bola nariadená 

náhradná výsadba listnatých a ihličnatých stromov v počte  72 kusov. 

 

 V rámci revitalizácie mesto Šurany realizovalo výsadbu 5 ks drevín v parku                           

Ž. Bosniakovej, pri ihrisku Žihadielko a v lokalite okolo jazera Mederčina v Nitrianskom 

Hrádku bolo vysadených 13 kusov paulovnie plstnatnatej. 



V rámci národného projektu: „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry 

v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ bolo vysadených 93 ks drevín. 

  

 Obyvatelia mesta Šurany majú možnosť prenajatia a užívania verejného priestranstva 

pre trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovisku. V roku 2022 

boli vybudované ďalšie parkovacie miesta na ulici MDŽ. Zo súčasných 276 vyhradených 

parkovacích miest na sídlisku MDŽ bolo 31.12.2022 rezervovaných 248 miest, z toho 26 

miest je pre ZŤP občanov, voľných zostalo 28 miest a celkovo sa v roku 2022 na poplatkoch 

za parkovanie vybralo 24 660 eur. V roku 2022 sa vybralo za platené parkovanie motorových 

vozidiel v lokalite mesta Šurany celkovo 30 183,36 eur. Z tejto sumy bolo 27 414,63 eur 

vybraných v parkovacích automatoch  a 2 768,73 eur bolo vybraných za parkovacie karty. 

  

 V rámci príprav investičných zámerov a akcií mesta Šurany boli vypracované 

nasledovné projekty: 

V marci 2022 mesto Šurany podalo v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72 žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: „Podpora triedeného zberu 

komunálnych odpadov v meste Šurany“. Predmetom projektu je výstavba spevnenej plochy               

pre osadenie veľkokapacitných kontajnerov s osvetlením, oplotenie časti pozemku a nákup 

teleskopického manipulátora. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je                      

362 266,08 eur, z toho 5 % spolufinancovanie predstavuje 18 113,30 eur. 

Výzva bola uzatvorená z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu. 

 

V apríli 2022 mesto Šurany podalo v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC73-2021-87 žiadosť                            

o poskytnutie nenávratné finančného príspevku na projekt: „Revitalizácia vnútrobloku                           

na sídlisku MDŽ v meste Šurany“. Predmetom projektu je vytvorenie oddychových miest, 

ktoré sú vybavené lavičkami, smetnými košmi a sú osadené do dlažby. Súčasťou projektu je 

výsadba zelene a kvetov. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 205 482,17 eur, 

z toho 5 % spolufinancovanie predstavuje 10 274,11 eur.  

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve rozhodol 

riadiaci orgán o neschválení žiadosti. 

 

Mesto Šurany bolo úspešným žiadateľom v rámci národného projektu: „Podpora biodiverzity 

prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“. 



Prostredníctvom tohto projektu sa v období 30.11. – 02.12.2022 realizovala na Nitrianskom 

Hrádku (C KN 429/68 a 429/5) výsadba 93 drevín v celkovej hodnote 16 537,2 eur s DPH. 

Vysadené boli nasledovné dreviny: javor mliečny (5 ks), javor poľný (10 ks), jelša lepkavá                

(8 ks), breza previsnutá (10 ks), jaseň štíhly (6 ks), jaseň mannový (10 ks), jaseň úzkolistý                    

(6 ks), dub letný (8 ks), vŕba rakytová (5 ks), lipa malolistá (10 ks), brest hrabolistý (5 ks) 

a borovica lesná (10 ks). 

 

 

  

 

  

      


