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Z Á P I S N I C A 
 
napísaná z I.  r i a d n e h o  zasadania Komisie finančnej Mestského zastupiteľstva 

Šurany, ktoré sa konalo dňa 7. decembra 2022 o 15:30 hodine vo veľkej zasadacej 

miestnosti Mestského úradu v Šuranoch. 
 

 

P R Í T O M N Í: 

 

sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice a prikladá sa k nej. 

 

 

R O K O V A N I E: 

 

1. Otvorenie. 

 

Rokovanie komisie otvorila,  viedla a predsedala jej predsedníčka Komisie finančnej 

Mestského zastupiteľstva Šurany Ing. Miroslava Zahoráková, ktorá privítala členov komisie.  

 

Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka Komisie  finančnej Mestského zastupiteľstva Šurany 

konštatovala, že sú prítomní 5 členovia komisie a preto je komisia schopná  uznášať sa.  

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním /prítomní členovia komisie: 5, 

za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 predložený program  schválila.  

 

  

2.  Určenie overovateľa  zápisnice.     

 

Za overovateľa zápisnice predsedajúca určila: 

Bc. Matúša Tótha,  člena komisie finančnej  MsZ Šurany. 

 

Zapisovateľka zápisnice: 

Mgr. Jana Hindická, prac. oddelenia ŽP,V,ÚPaSMM,  MsÚ Šurany. 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2022 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložil Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,  

územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, ktorý informoval 

prítomných o novom systéme zberu komunálneho odpadu na území mesta Šurany platnom od 

1.1.2023. Informoval prítomných o tom, že na území mesta Šurany boli začipované všetky 

smetné nádoby v rodinných domoch a smetné nádoby právnických osôb a fyzických osôb 

oprávnených na podnikanie. Pri množstvovom systéme zberu určenom pre fyzické osoby 

užívajúce nehnuteľnosti, si musí poplatník zvoliť dostatočný počet zberných nádob a ich objem 

primerane vyprodukovanému množstvu odpadu. Objem a počet vývozu zberných nádob 

odsúhlasuje zodpovedný zamestnanec mesta pri inštalácii elektronického RFID kódu na zbernú 

nádobu. Mesto stanovuje minimálny počet zberných nádob a ich frekvenciu vývozu pre fyzické 



osoby v systéme množstvového zberu nasledovne, 1 -2  osoby s frekvenciou vývozu 1 x za 

mesiac, 3 a viac osôb s frekvenciou vývozu 2 x za mesiac. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi“ predložiť  

na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. I. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2022 o miestnej dani 

z nehnuteľností na území mesta Šurany. 

 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že sa navrhuje 10 % zvýšenie miestnej dani 

z nehnuteľností. Informovala prítomných o tom, že daň z nehnuteľností sa nezvyšovala tri roky.  

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Pavol Kováč – poukázal na to, že oproti iným mestám je navýšenie dani z nehnuteľností malé. 

Bc. Matúš Tóth -  poukázal na to, že v budúcnosti by sa mali preskúmať podrobnejšie 

jednotlivé sadzby. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 5/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území mesta Šurany“ predložiť  na 

prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. II. 

 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani  

za psa chovaného na území mesta Šurany. 

 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 



Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že prišlo k zjednoteniu sadzby dani za psa  

na 5 €.  

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č .6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území mesta Šurany“ predložiť  na 

prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. III. 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani  

za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že sa nenavrhuje navýšenie dani za užívanie 

verejného priestranstva. Ide najmä o prenájom verejných priestranstiev. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta 

Šurany“ predložiť  na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 

15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. IV. 

 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani  

za ubytovanie na území mesta Šurany. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 



 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že prišlo k legislatívnym zmenám v zákone. Je 

väčšia možnosť vyberať od podnikateľov, ktorí ubytovávajú daň za ubytovanie. Zákon však na 

druhej strane obmedzil vyberanie dani za ubytovanie max.  60 dní v roku. Sadzba dane za 

ubytovanie sa navrhuje ponechať na úrovni minulého roka. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na území mesta Šurany“ predložiť  na 

prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. V. 

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 9/2022 o miestnej dani  

za  predajné automaty na území mesta Šurany. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že ide o nápojové automaty a automaty na 

sladkosti.  

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 9/2022 o miestnej dani za  predajné automaty na území mesta Šurany“ predložiť  

na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. VI. 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 10/2022 o miestnej dani  

za nevýherné hracie prístroje na území mesta Šurany. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 



Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že ide automaty ako sú napr. šípky, biliard. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č.10/2022 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Šurany“ 

predložiť  na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 

bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. VII. 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že v prípade neváženého množstvového zberu 

komunálneho odpadu zavedeného v rodinných domoch a vybraných bytových domoch na 

území mesta Šurany pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta  oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť. Návrh sadzieb je nasledovný: 

 

 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter 

1-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac 

 (12 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

   120 l  0,0195 28,08 

   140 l 0,0195 32,76 

   240 l 0,0195 56,16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

2-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac 

 (12 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

  

   120 l  0,039   56,16 

     140 l 0,039   65,52 

     240 l 0,039 112,32 

   

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

3-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

2-krát za mesiac 

 (26 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

  

   120 l  0,030   93,60 

     140 l 0,030 109,20 

     240 l 0,030 187,20 

   

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba poplatku 

eur/liter 

4 a viac-členná 

domácnosť 

Frekvencia odvozu 

2-krát za mesiac 

 (26 odvozov) 

výška poplatku v eur/rok 

  

   120 l  0,039 121,68 

   140 l 0,039 141,96 

   240 l 0,039 243,36 

 

V prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je 

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na iný účel ako na podnikanie, konkrétne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šurany a organizácie s majetkovou účasťou mesta Šurany. 

 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac  

(12 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

2-krát za mesiac  

(26 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

1-krát za 

týždeň 

(52 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

   120 l 0,040  57,60   124,80   249,60 

   140 l 0,040  67,20   145,60   291,20 

   240 l 0,040 115,20   249,60   499,20 

 1 100 l 0,040 528,00 1 144,00 2 288,00 

 

V prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je 

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na iný účel ako na podnikanie (okrem právnických osôb uvedených v bode č. 2) a ktorým 

je  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na účel podnikania. 

 



 

Objem 

zbernej nádoby 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter 

Frekvencia odvozu 

1-krát za mesiac  

(12 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

2-krát za mesiac  

(26 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

1-krát za 

týždeň 

(52 odvozov) 

výška poplatku 

v eur/rok 

   120 l 0,042  60,48    131,04   262,08 

   140 l 0,042  70,56   152,88   305,76 

   240 l 0,042 120,96   262,08   524,16 

 1 100 l 0,042 554,40 1 201,20 2 402,40 

 

Vrecový zber – vrecia označené elektronickým RFID kódom. 

 

Veľkosť vreca 

Sadzba 

poplatku 

eur/liter Frekvencia odvozu 

Celková hodnota 

zakúpeného 120 l vreca 

v eur 

120 l 0,0375 1 vrece = 1 zber  4,50 

 

 

Ďalej informovala prítomných o tom, že do miestneho poplatku za komunálny a drobný 

stavebný odpad sa môžu zahnúť aj náklady za zbernú nádobu, nakoľko je to už zapracované vo 

VZN č.4/2022 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ 

predložiť   v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  

Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. VIII. 

 

9. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022. 
  

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložil RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Bc. Matúš Tóth – poukázal na to, že je potrebné vytvoriť nové zásady prenájmu za 

Spoločenskú halu v Šuranoch, Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok a Kultúrne zariadenie 

Kostolný Sek. Taktiež je potrebné samostatne uviesť položku komunálneho odpadu.  



Ing. Miroslava  Zahoráková – informovala prítomných o tom, že organizátori spoločenských 

podujatí si budú môcť zakúpiť v pokladni MsÚ na komunálny odpad vrecia s RFID kódom 

alebo si vyprodukovaný komunálny odpad po akcii odviezť na vlastné náklady.  

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho 

strediska Šurany na rok 2022“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. IV. 

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022. 
 

 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila  Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany, ktorá 

informovala prítomných o tom, že nastala úprava rozpočtu z hľadiska príjmov a výdavkov. 

Znížili sa kapitálové výdavky. Informovala prítomných o tom, že zisk z Mestskej lekárne 

Šurany je poukazovaný Mestskej Poliklinike Šurany v rámci príspevku mesta a tieto 

prostriedky sú určené na nákup  napr. chirurgických nástrojov alebo na rekonštrukciu čakární a 

pod.  

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky 

Šurany na rok 2022“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. X. 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Mgr. Katarína Viteková, ekonómka Mestského podniku služieb Šurany, ktorá 

informovala prítomných o tom, že rozpočet bol navýšený z dôvodu,  že od 1.7.2022 bolo 

potrebné zo zákona navýšiť platy zamestnancov o 3% a taktiež bolo potrebné vyplatiť 

jednorazovú odmenu  vo výške 500 € z kolektívnej zmluvy. 



Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku 

služieb Šurany na rok 2022“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XI. 

 

12. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložil Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany, ktorý informoval 

prítomných o tom, že v riadku 7 sa znížili príjmy, čo je spôsobené tým, že stravníci prídu vo 

väčšom počte na obed iba vtedy, keď je dobrý obed. Taktiež poukázal na to, že sa vracali 

finančné prostriedky Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za neobsadené miesta 

v útulku. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka 

Šurany na rok 2022“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XII. 

 

13. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany za roky 2023- 2025. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložil RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Pavol Kováč – na str. 51 je uvedené, že do roka sa v Spoločenskej hale Šurany uskutoční 70 

akcií a v Mestskej knižnici Šurany do roka vypožičia 38 000 knižiek. 

 



RNDr. Miroslav Eliáš – v roku 2022 bola evidovaných spolu 70 akcií a čo sa týka výpožičiek 

knižiek, tak to zaznamenáva elektronický systém.  

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiály hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska 

Šurany za roky 2023- 2025“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XIII. 

 

14. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023 – 2025. 

 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany, ktorá 

informovala prítomných o tom, že ako organizácia je závislá od zdravotných poisťovní. 

Rozpočet je navýšený nakoľko príde k navýšeniu miezd a prišlo i k navýšeniu energií. 

V auguste vysúťažili plyn aj energie a  už teraz sú faktúry za plyn a energie 3x vyššie.  

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Pavol Kováč -  informoval prítomných o tom, že  či by nebolo vhodné vybudovať pre vlastné 

potreby fotovoltaickú elektráreň.  

Ing. Marcel Rosina, MBA – sa informoval,  aká je do budúcna vízia pani riaditeľky Ing. 

Miroslavy Križanovej , čo sa týka fungovania Mestskej polikliniky Šurany. 

Ing. Miroslava Križanová – ak budú finančné prostriedky, tak v roku 2023 by chcela 

zrekonštruovať čakárne na 2. poschodí.   

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na 

roky 2023 – 2025“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  Mestskému 

zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XIV. 

 

15. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2023 – 2025. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Mgr. Katarína Viteková, ekonómka Mestského podniku služieb Šurany, ktorá 

upozornila prítomných o tom, že navrhovaný rozpočet je navýšený o mzdy a energie.  



Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb 

Šurany na roky 2023 – 2025“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XV. 

 

16. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 – 2025. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložil Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany, ktorý informoval 

prítomných o tom, že rozpočet je navýšený kvôli energiám. Taktiež poukázal na to, že úhrady 

za poskytované služby sa nezvyšovali od roku 2019. Taktiež v Domove Jesienka je potrebná 

rekonštrukcia budovy. Obyvatelia môžu byť na izbách po 3 a v dvoch izbách sú po štyroch. 

Taktiež by bolo potrebné navýšenie kapacity aspoň o 15 ľudí v Dennom centre pre seniorov. 

Potenciál vidí v priestoroch na ul. Hradnej, Šurany. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Bc. Matúš Tóth – poukázal na to, že je potrebné prerobiť VZN o úhradách za poskytované 

služby z roku 2019. 

Ing. Marcel Rosina, MBA – poukázal na to, že je potrebné sledovať výzvy Ministerstva 

zamerané na rekonštrukcie sociálnych zariadení. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 

2023 – 2025“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  Mestskému 

zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XVI. 

 

17. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany 

na rok 2022. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 



Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že v rozpočte je navýšenie najmä v oblasti 

energií.  

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany 

a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022“ predložiť v upravenej podobe na 

prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez 

pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XVII. 

 

18. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových 

organizácií mesta Šurany na roky 2023- 2025. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že daný návrh rozpočtu má 2 časti. V prvej časti 

tabuľkovej sú uvedené príjmy a výdavky a v druhej časti dopodrobna vypracovaný rozpočet. 

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo skutočností v roku 2022 a očakávaných výdavkov v roku 

2023. Kapitálové výdavky boli presunuté z neuskutočnených akcií do roku 2023. V rozpočte je 

zarátané už aj navýšenie dane z nehnuteľnosti o 10%. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh finančného a programového rozpočtu 

mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 2023- 2025“ predložiť 

v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 

15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XVIII. 

 

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

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 



Návrh predložil Ing. Róbert Polák, predseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu   

Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorý informoval prítomných o tom, že pre športové kluby 

boli pridelené dotácie v celkovej sume 100 000 € a spoločenským  organizáciám boli pridelené 

dotácie v celkovej sume 10 000 €.  

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiáli hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých 

z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie 

a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov 

komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XIV. 

 

20. Návrh na delegovanie zástupcov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany na volebné obdobie 2022 – 2026. 
 

Materiál  nie je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka komisie finančnej. 

 

Predsedajúca otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

 

Potom predsedajúca ukončila diskusiu, predložila návrh na uznesenie a dala o uvedenom 

materiály hlasovať. 

 

Komisia finančná MsZ Šurany odporúča „Návrh na delegovanie zástupcov Mestského 

zastupiteľstva v Šuranoch do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany na 

volebné obdobie 2022 – 2026“ predložiť v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie  

Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 15.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 5, za: 5, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomný:0) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. XX. 

 

 

3. Návrh na uznesenie 

 Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany schválila nasledovné uznesenie: 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

I. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi“  a tento 



  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

II. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území 

mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

III. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č.6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území 

mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 



bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

IV. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č.7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

V. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č.8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na území 

mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 



Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

VI. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 9/2022 o miestnej dani za  predajné automaty 

na území mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

VII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 10/2022 o miestnej dani za nevýherné hracie 

prístroje na území mesta Šurany“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

 

 



Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

VIII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť 

v upravenej podobe na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

IX. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na úpravu 

rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

 

 



Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

X. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na úpravu 

rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XI. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na úpravu 

rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  



Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na úpravu 

rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XIII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh rozpočtu 

Mestského kultúrneho strediska Šurany za roky 2023- 2025“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 



UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XIV. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh rozpočtu Mestskej 

polikliniky Šurany na roky 2023 – 2025“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XV. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh rozpočtu 

Mestského podniku služieb Šurany na roky 2023 – 2025“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

 

 

 

 



UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XVI. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh rozpočtu Domova 

Jesienka Šurany na roky 2023 – 2025“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XVII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na úpravu 

rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

 

 

 

 



UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XVIII. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh finančného 

a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na 

roky 2023- 2025“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XIX. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na rozdelenie 

dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

 

 

 



UZNESENIE                                                                                   číslo 1/2022-KF 

XX. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na delegovanie 

zástupcov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šurany na volebné obdobie 2022 – 2026“ a tento 

  

o d p o r ú č a 

 

bez pripomienok  členov komisie finančnej  Mestského zastupiteľstva Šurany predložiť na 

prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 15.12.2022. 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:5/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth, Ing. 

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Za: 5/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth,  Ing.  

Patrik Rampašek, Pavol Kováč  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomný:0 

 

Predsedajúca komisie finančnej Mestského zastupiteľstva Šurany skonštatovala, že 

program I. riadneho zasadania komisie bol vyčerpaný. Poďakovala prítomným za účasť 

a rokovanie komisie ukončila. 

 

 

 

 

 

Predseda:   Ing. Miroslava Zahoráková 
    predseda komisie finančnej 

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

Overovateľ:   Bc. Matúš Tóth 

    člen komisie finančnej   

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

                                                                                                                                                                         

 

Zapisovateľka:  Mgr. Jana Hindická 
 

 

 

 

 

 

 

 


