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Z á p i s n i c a 
 

z 27. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,  
ktoré sa konalo dňa 11. 6. 2009 

 
 

Rokovanie 27. mimoriadneho zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v Hurbanove 
zahájila  JUDr. Margita Zemková,  primátorka  mesta za účasti 9 poslancov (prezenčná 
listina je prílohou tejto zápisnice). Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na podnet tretiny 
poslancov Strany maďarskej koalície, na ktorom privítala všetkých prítomných. 

 

Neprítomní - ospravedlnení:   Ing. Attila Szolgay, Mgr. Gyula Veszelei  
 
Ďalší prítomní:   Ing. Adriana Kasášová, prednosta MsÚ 

                             László Basternák, hlavný kontrolór mesta                     
                            Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 

                            Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ 

                            Ing. Ján Bahorec, vedúci oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ 

                            Marian Botoš, poverený náčelník MsP  

 
 
Primátorka mesta JUDr. Margita Zemková predložila program rokovania, ktorý 

navrhla doplniť o ďalší bod – prerokovanie žiadosti COM RENT spol. s r.o.,  Komárno. 
Rozšírený program bol jednohlasne schválený.  
 
 

Program  rokovania : 
1. Otvorenie  
2. Voľba pracovných komisií a schválenie zapisovateľky 
3. Odvolanie povereného náčelníka MsP Hurbanovo a poverenie nového náčelníka, 

vypísanie výberového konania na funkciu náčelníka MsP v Hurbanove 
4. Úsporné organizačné opatrenia 
5.  Prerokovanie žiadosti COM RENT spol. s r.o., Ul. Roľníckej školy 43, 945 01     
     Komárno 

6.  Záver 
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K bodu 2/ 
 

Primátorka mesta  predložila  návrh na zloženie pracovných komisií a schválenie 

zapisovateľky. 
 

Návrhová komisia:              Mgr. Peter Červenák 
                                               Ing. Štefan Szolgay 
                                               Ing. Zoltán Hegyi 
 
Mandátová komisia:            Anna Žigová 
                                               Ladislav Fekete 
                                               PaedDr. Gabriella Keszeg 
 

Zapisovateľka:         Viola Zahorecová 
             

Overovatelia :         Miklós Kecskés 
                                               Mgr. László Deme 
           
 

 
K bodu 3/   

 

Odvolanie povereného náčelníka MsP Hurbanovo a poverenie nového náčelníka, 
vypísanie výberového konania na funkciu náčelníka MsP v Hurbanove. 
 
P. poslanec Miklós Kecskés oboznámil prítomných o udalosti, ktorá sa stala dňa 4. 6. 
2009 vo večerných hodinách, keď pp. Ing. Karol Lovász, Mikuláš Kašík, Ján Csintalan 
a Marian Botoš, poverený náčelník MsP roznášali za pomoci  Romana Ostružlíka, 
prezidenta  futbalového klubu MŠK Hurbanovo anonymné a osočovacie letáky. Odsúdil 

z morálneho hľadiska hlavne počínanie povereného náčelníka mestskej polície, ktorý je 
verejným činiteľom  a povedal, že celý prípad rieši Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Komárne. 
 

P. Žigová sa vyjadrila k predmetnej udalosti, ktorú nepovažuje za nelegálnu, pripomenula 
roznášanie letákov pred voľbami proti súčasnej primátorke JUDr. Zemkovej a poukázala 
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na protizákonné a protidemokratické konanie skupiny ľudí, ktorí zasiahli proti 
roznášateľom letákov.  

 
P. Kecskés reagoval na stanovisko p. poslankyne Žigovej, že sa jedná o jej subjektívny 
názor, je potrebné počkať na závery policajného vyšetrovania. Ďalej odpovedal na otázku 
Mgr. Červenáka, či bol vo výkone služby v čase udalosti, že poverený náčelník mestskej 

polície je verejný činiteľ, ktorý keď zistí nezákonné konanie, má obhajovať zákonnosť.  
 
JUDr. Zemková, primátorka mesta oboznámila prítomných, že poverený náčelník ju 
hneď na druhý deň prišiel informovať o večernej udalosti, odsúdila jeho účasť na tomto 

akte a záver ponecháva na doriešenie policajných orgánov. Podotkla, že p. Botoš patrí 
medzi najlepších policajtov a jeho počínanie nepovažuje za hrubé porušenie pracovnej 
disciplíny. 
 

P. Botoš, poverený náčelník MsP povedal, že znenie tohto letáka bolo uverejnené na 
webovej stránke Mesta Hurbanovo, ktoré bolo okamžite odstránené a následne bolo 
mestským zastupiteľstvo zrušené aj Fórum na internetovej stránke mesta. Nakoľko sa 
jedná o peniaze preinvestované na verejnú kanalizáciu, pokladá za správne, aby občania 

mesta boli informovaní o tejto skutočnosti.  
 
      V širšej rozprave k tejto udalosti vystúpili p. Basternák, kontrolór mesta, p. Kecskés,  
Ing. Hegyi, p. Radošická, ktorí odsúdili z morálneho hľadiska konanie povereného 
náčelníka MsP a p. Fekete, Mgr. Červenák a p. Žigová, ktorí prezentovali názor, že je 

potrebné počkať na závery polície. Podotkli, že vymenovanie náčelníka MsP schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo na návrh primátorky mesta. 
 
      O slovo požiadal p. Roman Ostružlík, prezident FK MŠK Hurbanovo, ktorý sa 

zúčastnil roznášania letákov. 
P. primátorka dala na hlasovanie o udelenie slova v zmysle rokovacieho poriadku. 
 
  

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Žigová, Mgr. Červenák, Fekete 

 
za 

 
3 

Mgr. Deme, PaedDr. Keszeg, Kecskés, 

Radošická, Ing. Hegyi 

 
proti 

 
5 

Ing. Szolgay Š. zdržal sa hlasovania 1 
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P. Basternák, kontrolór mesta predložil originál poverenia zo dňa 7. 1. 2008, kde bol p. 
Botoš poverený vykonávaním funkcie náčelníka MsP. Ďalej poukázal na § 2, ods. 3 
zákona č. 564/1991 o obecnej polícii a pochybenie v § 4, ods. 10 zákona č. 313 o verejnej 
službe, podľa ktorého možno vedúceho zamestnanca zastupovať najviac na dobu šesť 
mesiacov. 
 
P. Žigová  namietala, že v doterajšej praxi boli poverení už viacerí vedúci zamestnanci na 
viac ako 6 mesiacov a neboli robené z toho závery (poverená riaditeľka Kultúrneho 
strediska Miklósa Konkoly-Thege – Konkoly-Thege Miklós Mővelıdési Központ 
Hurbanovo a Mestského zdravotného strediska v Hurbanove). 
 
P. Kecskés trval na tom, že poverenie p. Botoša za náčelníka MsP nebolo schválené na 
mestskom zastupiteľstve a naďalej trval na odvolaní p. Botoša z funkcie povereného 
náčelníka MsP. 
 
Mgr. Červenák požiadal, že by bolo správne udeliť slovo, nakoľko tu boli menované 
konkrétne osoby. P. primátorka dala opätovne na hlasovanie o udelenie slova pre p. 
Ostružlíka. 
 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 

Žigová, Mgr. Červenák, Fekete,  

Ing. Szolgay Š. 

 

za 
 

4 

Mgr. Deme, PaedDr. Keszeg, 

Kecskés, Radošická, Ing. Hegyi 

 
proti 

 
5 

 zdržal sa hlasovania 0 
      
 
P. Kecskés predložil návrh uznesenia vo veci odvolania povereného náčelníka MsP a p. 
primátorka požiadala prítomných poslancov, aby pred hlasovaním ešte raz prehodnotili 

situáciu a zvážili svoje hlasovanie. 
 

Uznesenie č. 484/2009-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
1.) Odsudzuje hlboké morálne zlyhanie povereného náčelníka mestskej polície. 
2.) Konštatuje, že poverenie Mariana Botoša zastupovaním náčelníka mestskej polície 
podpísaným primátorkou mesta Hurbanovo zo dňa 7. 1. 2008 nie je v súlade so zákonom 

č. 564/1991 Zb., § 2, ods. 3 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, nakoľko 
neexistuje uznesenie mestského zastupiteľstva. 
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3.) Konštatuje, že zastupovanie náčelníka mestskej polície Marianom Botošom nie je 
v súlade ani so zákonom č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, § 4, ods. 10, nakoľko 

zastupovať vedúceho zamestnanca je možné najviac na dobu šesť mesiacov. Predĺženie 
zastupovania je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

4.) Odvoláva Mariana Botoša, povereného náčelníka mestskej polície a poveruje 
zastupovaním náčelníka mestskej polície Františka Schvarcza, príslušníka MsP od 1. 7. 

2009. 
5.)  Odvoláva Mariana Botoša z komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ. 
6.) Ukladá Ing. Adriane Kasášovej na najbližšie zasadnutie MsZ predložiť návrh 
vypísania výberového konania na funkciu náčelníka mestskej polície na schválenie. 

 
Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Deme, PaedDr. Keszeg, Kecskés, 

Radošická, Ing. Hegyi, Ing. Szolgay Š. 

 
za 

 
6 

Žigová proti         1 
Mgr. Červenák, Fekete zdržal sa hlasovania 2 

 

K bodu 4/ 
  

Úsporné organizačné opatrenia 
P. Kecskés v zmysle § 11, ods. 4, písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predložil v rámci úsporných organizačných opatrení návrh 
na zníženie stavu členov mestskej polície z piatich na štyroch. 
 
P. Žigová žiada odročiť prerokovanie tohto opatrenia, nakoľko nedostali materiál o aké 
úsporné opatrenia sa jedná, prečo práve len u mestskej polícii. 

 
JUDr. Zemková, primátorka mesta uviedla, že na porade vedúcich pracovníkov bol 
vydaný príkaz na úsporné opatrenia na všetkých oddeleniach. 

 
Uznesenie č. 485/2009-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 
v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa 

§ 11, ods. 4, písm. i)  z  úsporných a organizačných  dôvodov  s platnosťou  od  1. 7. 2009 
znižuje počet mestských policajtov na štyroch. 
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Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: 
Mgr. Deme, PaedDr. Keszeg, Kecskés, 

Radošická, Ing. Hegyi. 

 
za 

 
5 

Žigová, Mgr. Červenák, Fekete proti         3 

Ing. Szolgay Š. zdržal sa hlasovania 1 
 

 
K bodu 5/ 
 

Prerokovanie žiadosti COM RENT spol. s r.o., Ul. Roľníckej školy 43, 945 01         
Komárno 
Materiál predložil Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ a je prílohou 
zápisnice. 

 
Uznesenie č. 486/2009-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 

S Ú H L A S Í 
s uzatvorením písomného dodatku k Nájomnej zmluve zo dňa 19. 3. 2009, predmetom 
ktorého bude zmena v osobe nájomcu z HIT design, s. r. o. so sídlom Roľníckej školy 
2799/43, Komárno na COM RENT, spol. s r. o. so sídlom Roľníckej školy 2799/43, 
Komárno s podmienkou, že nový nájomca - spoločnosť COM RENT spol. s r. o. preberie 
všetky práva a povinnosti pôvodného nájomcu tak, ako je to uvedené v Zmluve o prevzatí 
práv a povinností uzatvorenej oboma spoločnosťami dňa 9. 6. 2009. 
 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za  9 

 proti 0 

 zdržal sa hlasovania 0 
     
 
Uznesenie č. 487/2009-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  
 

S Ú H L A S Í 
 
1. so zrušením uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 480/2009-MZ zo dňa 
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14. 5. 2009 
 
2. s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho 
v práve uloženia elektrickej prípojky na mestských pozemkoch v k. ú. Bohatá, parc. č. 
2092/27, 2092/24, 2092/10 a 2092/11 v prospech oprávnenej osoby z vecného  bremena: 
COM RENT spol. s r. o. so sídlom Roľníckej školy 2799/43, Komárno – nového nájomcu 
pozemku, parc. č. 2092/11. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena je, že táto zmluva nebude v rozpore s pripravovanou zmluvou o zriadení 
záložného práva na majetok Mesta Hurbanovo v priemyselnom parku v prospech 
záložného veriteľa: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO. 
 

Z prítomných 9 poslancov hlasovalo: za  9 
 proti 0 

 zdržal sa hlasovania 0 
     
 
 

K bodu 6/ 
 
          JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta informovala prítomných poslancov 
o uskutočnení slávnostného zasadnutia MsZ, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2009 pri 
príležitosti V. Hurbanovských kultúrnych dní v Hurbanove. Nakoľko program zasadnutia 

mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, poďakovala sa prítomným za účasť a  ukončila  
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Margita   Z e m k o v á    Ing. Adriana  K a s á š o v á 

primátorka mesta       prednostka úradu 

 
 
 
Overovatelia: Miklós   K e c s k é s  

 
 Mgr. László  D e m e 


