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Mestské zastupiteľstvo 

Š U R A N Y 
 

 

Materiál č. A/4/3/2023 
 

 

VEC:  Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany                        

                                                     za II. polrok 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Predkladá:                      Návrh na uznesenie: 

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

ved.odd.ŽP,V,ÚPaSMM   investičnej  výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za II. polrok  

MsÚ v Šuranoch 2022“, stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania   

                                             a správy miestnych komunikácií  pri MsZ v Šuranoch a    

                                             stanovisko komisie  Finančnej  komisie pri MsZ v Šuranoch    

                                             a túto    

                                                     

                 

                       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  18.01.2023 



 

 

 

 

Mesto Šurany 
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku 

Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 

 

Materiál č. A/4/3/2023 
 

 

Dôvodová správa: 

 

 

VEC:  Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany                            

            za II. polrok 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 investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany  

za II. polrok  2022“. 

 
 Správa je súhrnom investičných akcií, drobných opráv a údržby majetku  mesta Šurany 

zrealizovaných v druhom polroku 2022 s uvedením finančných nákladov.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                Ing. František Hozlár v.r. 

                                                                      vedúci oddelenia životného prostredia, 

                                                                      výstavby, územného plánovania a smm 

                                                                             Mestského úradu v Šuranoch       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch dňa 18.01.2023 



 

 

 

 

Mesto Šurany 
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania 

a správy mestského majetku 

Námestie hrdinov  1,  942 01 Šurany 

 

Materiál č. A/4/3/2023 

 
 

Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku  

mesta Šurany za II. polrok 2022 
    

 

 

Prehľad zrealizovaných akcií v druhom polroku 2022 a ich finančné 

plnenie: 
 
 

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

údržba. 
 

V meste Šurany v II. polroku realizovala firma KšV stav, s.r.o. opravu prepadnutej 

cesty na ulici Pribinova Šurany, bezbarierový prechod na ulici Malá a MDŽ v celkovej sume 

2 617,20 eur. 

  

Vodorovné dopravné značenie na sídlisku MDŽ, autobusovej zastávke v Šuranoch  

značenie zákazu státia pri Spoločenskom dome Šurany a na ulici Tyršova realizoval  Jozef 

Porubský v celkovej sume 3 429,40 eur. 

 

 Od firmy STAVEG spol. s.r.o., Šurany bol zakúpený stavebný materiál na opravu 

miestnych komunikácií a osadenie dopravných značiek na území mesta Šurany v celkovej 

sume 1 583 eur. Práce realizovali zamestnanci Mestského podniku služieb Šurany. 

 

Boli zakúpené zvislé dopravné značky v sume 526,20 eur, ktoré boli  osadené na ulici 

SNP. Dopravné značenie dodala firma SIGNATECH spol. s.r.o. a montáž vykonal Mestský 

podnik služieb Šurany. 

 

 Na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov mesto Šurany v II. polroku 

2022 vynaložilo prostriedky v celkovej sume 8 155,80 eur. 

 

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

 

  V II. polroku 2022 sa realizovala firmou INSTAL-František Tӧkӧly, oprava verejného 

osvetlenia v celkovej sume 2 300 eur. Taktiež boli danou firmou vykonané i elektroinštalačné 

práce, materiál a dodávka v celkovej sume  6 225,55 eur. 

 



  Firmou VIANOČNÉ OSVETLENIE s.r.o., Nitra bola realizovaná oprava vianočného 

osvetlenia v celkovej sume 740 eur.  

 Vo firme SIMOTRADE SLOVAKIA s.r.o., Nové zámky boli za II. polrok 2022 zakúpené 

trubice cedcomp., štartéry, držiaky a svietidlá potrebné na opravu verejného osvetlenia  

v celkovej sume 1 900 eur, ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb Šurany. 

   

 Na opravu a údržbu verejného osvetlenia, rozhlasu a energie mesto Šurany v II. polroku 

 2022 vynaložilo 11 165,55 eur. 

 

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

 

V roku 2022 sa realizovala firma IZOTEZ-Jozef Čunderlík opravu havarijného stavu 

strechy v Dennom centre seniorov Kostolný Sek pozostávajúca z demontáže jestvujúcej 

krytiny, latovania, odkvapového systému a s výmenou poškodených krokiev krovu. Nová 

strešná krytina bude so škrydloplechu červenohnedej farby s odvetraním, vysokodifúznou 

fóliou, pásom proti vtákom, novým strešným latovaním a s novým odkvapovým systémom. 

Celková cena diela je 19 968,36 eur.  

 

Firma L.M.J. Salamander s.r.o., realizovala v objekte Materskej školy  

MDŽ 26, Šurany rekonštrukciu a výmenu okien, dverí a stavebných otvorov, II. etapa pavilón 

detské jasle a hlavný pavilón. Celková cena za zhotovenie diela je 107 784,50 eur.  

Firmou L.M.J. Salamander s.r.o., bola realizovaná v MŠ MDŽ 26, Šurany aj výmena 

drevnej výplne za rozširovací profil v celkovej sume 1 479,60 eur.  

 V materskej škole MDŽ 26, Šurany Miroslav Dragúň realizoval výrobu a montáž 

vnútorných žalúzií v pavilóne MŠ v celkovej sume 3 937,70 eur. 

  

V budove športovej haly ZŠ Bernolákova 35, Šurany firma IZOTEZ-Jozef Čunderlík 

realizovala  opravu opravu zvodu a zateplenie štítu strechy v celkovej sume 400 eur. 

 V budove športovej haly ZŠ Bernolákova 35, Šurany boli Jozefom Porubským 

vykonané i maliarske práce  tried, šatní a telocviční v celkovej sume 4 950 eur. 

 

 „Lokalita IBV za školou“ – stavbu realizovala Eurovia SK, a.s., v spolupráci s BFF 

CENTRAL EUROPE, s.r.o. a bola vybudovaná účelová miestna komunikácia, verejný 

vodovod a verejná kanalizácia vrátane prípojok, NN elektrické prípojky a verejné osvetlenie 

pre 16 pozemkov v celkovej sume  584 739,16 eur. V predmetnej lokalite bolo v I. kole VOS 

predané 3 pozemky a v súčasnej dobe prebieha príprava na II. kolo VOS na predaj zvyšných 

13 pozemkov. 

  

 Firmou Biodeconta spol. s.r.o., Nitra bola vykonaná deratizácia sídliska MDŽ, 

Mostná, Školská a Mudrochova v celkovej sume 3 600 eur.  

   

 V CVČ, Šurany bola realizovaná Marekom Kostolným oprava havarijného stavu 

rozvodov studenej vody v celkovej sume 500 eur. 

 

  Na modernizáciu, údržbu a opravy budov a mestského majetku v II. polroku 2022 

mesto Šurany vynaložilo celkom   727 359,32 eur. 

 

 

 

 



  4. Investičné zámery mesta Šurany 

 

  V rámci prípravy investičných zámerov a akcií mesta Šurany boli vypracované 

nasledovné projekty: 

 

- Projektová dokumentácia športovo oddychový priestor v Nitrianskom Hrádku vyhotovená 

firmou ZAAR Trnava s.r.o., Trnava, v celkovej sume 1 980 eur.  

  

V rámci prípravy investičných zámerov mesto Šurany uhradilo za vypracované projekty  

1 980 eur. 

 

 

  5. Operačné programy. 

 

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 €, z toho 5 % spolufinancovanie predstavuje 18 113,30 €. 

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 €, 

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

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 € 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). 

 

V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podalo mesto Šurany žiadosť 

o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny. 

Celková výška poskytnutej dotácie je 14 880,08 €. 

 

V decembri 2022 mesto Šurany podalo 4 žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru pre 

obce a vyššie územné celky v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nasledovné 

projekty: 



 

 Projekt: „Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, 

Šurany“. Projekt rieši modernizáciu osvetlenia v budove Mestského úradu Šurany, 

špeciálnou časťou je návrh a výmena osvetlenia v obradnej miestnosti. V projekte sa 

počíta s inštaláciou nových rozvodov. Predpokladaná úspora inštalovaného príkonu 

novej sústavy je 48,6 %. 

Výška celkových rozpočtových nákladov na projekt je 359 000,88 € a dĺžka splácania 

úveru je 20 rokov. 

 Projekt: „Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej 

školy, Bernolákova 35, Šurany“. Projekt rieši modernizáciu osvetlenia 

a vyregulovanie ústredného kúrenia v 3 samostatne stojacich objektoch (hlavná 

budova ZŠ, telocvičňa, jedáleň so školským klubom detí). Predpokladaná úspora 

inštalovaného príkonu novej sústavy je 60,3 %. 

Výška celkových rozpočtových nákladov na projekt je 359 556,24 € a dĺžka splácania 

úveru je 20 rokov. 

 Projekt: „Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej 

školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok“. Projekt rieši 

modernizáciu osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia v 2 samostatne stojacich 

objektoch (MŠ Mostná 1 a elokované pracovisko N. Hrádok). Predpokladaná úspora 

inštalovaného príkonu novej sústavy je 60,3 %. 

Výška celkových rozpočtových nákladov na projekt je 359 304,36 € a dĺžka splácania 

úveru je 20 rokov. 

 Projekt: „Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej 

školy, MDŽ 26, Šurany“. Projekt rieši modernizáciu osvetlenia a vyregulovanie 

ústredného kúrenia v objektoch MŠ Mostná. Predpokladaná úspora inštalovaného 

príkonu novej sústavy je 53 %. 

Výška celkových rozpočtových nákladov na projekt je 359 949,36 € a dĺžka splácania 

úveru je 20 rokov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing.  František Hozlár  
  vedúci oddelenia životného prostredia, 

  výstavby, územného plánovania a správy 

 mestského majetku Mestského úradu Šurany 
 


