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Z Á P I S N I C A 
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konalo 20. decembra 2022 o 16:00 
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Mestského úradu v Šuranoch.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestské zastupiteľstvo Šurany 

Komisia finančná 

 

Komisia finančná                       
V Šuranoch dňa 19.12.2022 

 

P O Z V Á N K A  

 
 Zvolávam II. r i a d n u  schôdzku Komisie finančnej Mestského zastupiteľstva 

v Šuranoch, ktorá sa uskutoční dňa 

 

20. decembra 2022 t. j. v utorok o 16.00 hodine v malej zasadacej 

miestnosti Mestského úradu Šurany. 

 
 

1. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany. 

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany. 

 

 

2. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany. 

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany. 

 

 

3. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie 

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

Nitriansky Hrádok. 

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany. 

 

 

4. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie 

ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany. 

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany. 

 

 

D i s k u s i a. 

 

U z n e s e n i e. 

 

Z á v e r. 

 
                                                                                      Ing. Miroslava Zahoráková  v.r. 

                                                                                      predseda komisie 

Za správnosť: Mgr. Jana Hindická 



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

Šurany, ktoré sa konalo dňa 20. decembra 2022 o 16:00 hodine v malej 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 3 členovia komisie a preto je komisia schopná uznášať 

sa. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním /prítomní členovia komisie: 3, 

za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0/ predložený program schválila. 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice. 

 

Za overovateľa zápisnice predsedajúca určila: 

Ing. Marcel Rosina MBA, člena komisie finančnej MsZ Šurany. 

 

Zapisovateľka zápisnice: 

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

 

1. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia 

a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany. 

 

Materiál  je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka Finančnej komisie Mestského 

zastupiteľstva Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že mesto Šurany plánuje 

realizovať modernizáciu osvetlenia a vyregulovania ústredného kúrenia Základnej školy, 

Bernolákova 35, Šurany. Predmetnou modernizáciou príde k minimálnej úspore 40% 

inštalovaného príkonu a úspore na vykurovaní. Rozpočtové náklady sú podľa rozpočtu 

v sume 359 556,24 EUR. Mesto bude uvedený projekt financovať z úveru poskytnutého 

z Environmentálneho fondu. Na danej škole sa realizoval aj energetický audit, kde sa sledoval 

stav svietidiel, kabeláže a kúrenia. 

 

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 schválenie realizácie investície: 

Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, 

Bernolákova 35, Šurany“ predložiť  na prerokovanie a schválenie  Mestskému 

zastupiteľstvu  Šurany dňa 21.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 3, za: 3, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomní:2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. I. 

 

2. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia 

a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 

1, Šurany. 

 

 

Materiál  je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka Finančnej komisie Mestského 

zastupiteľstva Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že mesto Šurany plánuje 

realizovať modernizáciu osvetlenia a vyregulovania ústredného kúrenia Mestského úradu 

Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany. Predmetnou modernizáciou príde k minimálnej úspore 

40% inštalovaného príkonu a úspore na vykurovaní. Rozpočtové náklady sú podľa rozpočtu 

v sume 359 000,88 EUR. Mesto bude uvedený projekt financovať z úveru poskytnutého 

z Environmentálneho fondu. Na Mestskom úrade Šurany sa tiež realizoval aj energetický 

audit, kde sa sledoval stav svietidiel, kabeláže a kúrenia. 

 

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 schválenie realizácie investície: 

Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, 

Námestie hrdinov 1, Šurany“ predložiť  na prerokovanie a schválenie  Mestskému 

zastupiteľstvu  Šurany dňa 21.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 3, za: 3, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomní:2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. II. 

 

3. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia 

a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany 

a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok. 

 

Materiál  je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 



Návrh predložila Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka Finančnej komisie Mestského 

zastupiteľstva Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že mesto Šurany plánuje 

realizovať modernizáciu osvetlenia a vyregulovania ústredného kúrenia Materskej školy, 

Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok. Predmetnou modernizáciou 

príde k minimálnej úspore 40% inštalovaného príkonu a úspore na vykurovaní. Rozpočtové 

náklady sú podľa rozpočtu v sume 359 304,36 EUR. Mesto bude uvedený projekt financovať 

z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu. V Materskej škole Mostná 1, Šurany 

a v Nitrianskom Hrádku sa tiež realizoval aj energetický audit, kde sa sledoval stav svietidiel, 

kabeláže a kúrenia. 

 

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 schválenie realizácie investície: 

Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 

1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok“ predložiť  na prerokovanie 

a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 21.12.2022 bez pripomienky členov 

komisie. 

 

Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 3, za: 3, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomní:2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. III. 

 

4. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia 

a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany. 

 

Materiál  je pripojený k zápisnici. 

Členovia komisie v počte 5 obdržali materiál v elektronickej podobe. 

 

Návrh predložila Ing. Miroslava Zahoráková, predsedníčka Finančnej komisie Mestského 

zastupiteľstva Šurany, ktorá informovala prítomných o tom, že mesto Šurany plánuje 

realizovať modernizáciu osvetlenia a vyregulovania ústredného kúrenia Materskej školy, 

MDŽ 26, Šurany. Predmetnou modernizáciou príde k minimálnej úspore 40% inštalovaného 

príkonu a úspore na vykurovaní. Rozpočtové náklady sú podľa rozpočtu v sume 359 949,36 

EUR. Mesto bude uvedený projekt financovať z úveru poskytnutého z Environmentálneho 

fondu. V Materskej škole MDŽ 26, Šurany sa taktiež realizoval aj energetický audit, kde sa 

sledoval stav svietidiel, kabeláže a kúrenia. 

 

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 schválenie realizácie investície: 

Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, 

Šurany“ predložiť  na prerokovanie a schválenie  Mestskému zastupiteľstvu  Šurany dňa 

21.12.2022 bez pripomienky členov komisie. 

 



Záver:  

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany hlasovaním (prítomní členovia: 3, za: 3, 

proti: 0, zdržal sa:0, neprítomní:2) návrh na uznesenie schválila v zmysle bodu č. IV. 

 

3. Návrh na uznesenie 

 Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany schválila nasledovné uznesenie: 

 

 

UZNESENIE                                                                                                  číslo 2/2022-KF 

 

I. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na schválenie 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia 

Základnej školy, Bernolákova 35, 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 21.12.2022. 

 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:3/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth  

Za: 3/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomní:2/ Ing. Patrik Rampašek, Pavol Kováč 

 

 

UZNESENIE                                                                                                      číslo 2/2022-KF 

 

II. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na schválenie 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia 

Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany“ 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 21.12.2022. 

 

 

 

 



Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:3/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth 

Za: 3/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomní:2/ Ing. Patrik Rampašek, Pavol Kováč 

 

UZNESENIE                                                                                                    číslo 2/2022-KF 

 

III. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na schválenie 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia 

Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok“ 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 21.12.2022. 

 

 

Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:3/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth  

Za: 3/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth  

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomní:2/ Ing. Patrik Rampašek, Pavol Kováč 

 

UZNESENIE                                                                                                    číslo 2/2022-KF 

 

IV. 

 

Komisia finančná Mestského zastupiteľstva Šurany  prerokovala „Návrh na schválenie 

realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia 

Materskej školy, MDŽ 26, Šurany“ 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 21.12.2022. 

 

 

 

 



Hlasovanie členov komisie:   

Počet členov komisie: 5 

Prítomní:3/ Ing. Miroslava  Zahoráková,  Ing. Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth 

Za: 3/  Ing. Miroslava   Zahoráková,  Ing.  Marcel  Rosina MBA,  Bc.  Matúš  Tóth 

Proti:0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval:0 

Neprítomní:2/ Ing. Patrik Rampašek, Pavol Kováč 

 

Predsedajúca komisie finančnej Mestského zastupiteľstva Šurany skonštatovala, že 

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

a rokovanie komisie ukončila. 

 

 

 

 

 

Predseda:   Ing. Miroslava Zahoráková 
    predseda komisie finančnej 

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

 

Overovateľ:   Ing. Marcel Rosina, MBA 

    člen komisie finančnej   

    Mestského zastupiteľstva Šurany 

                                                                                                                                                                         

 

Zapisovateľka:  Mgr. Jana Hindická 

 

 

 


