Zápisnica z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
konaného dňa 17. 12. 2010
-1-

Zápisnica
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2010

Slávnostné rokovanie 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove zahájila
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta za účasti 11 poslancov (prezenčná listina je
prílohou tejto zápisnice).
Ďalší prítomní: Oľga Pastoreková, predsedníčka mestskej volebnej komisie
Ing. Edita Gogolová, vedúca finančného oddelenia MsÚ
Ing. Zoltán Veres, vedúci správneho oddelenia MsÚ
Mgr. Roland Hulko, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Program rokovania :
01. Zahájenie – otvorenie zasadnutia
02. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
03. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenej primátorke a poslancom novozvoleného mestského
zastupiteľstva predsedníčkou mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov
samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010
04. Zloženie sľubu primátorky mesta Hurbanovo
05. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
06. Vystúpenie primátorky mesta Hurbanovo
07. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
08. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
09. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
10. Zriadenie komisií mestským zastupiteľstvom ako svojich poradných, iniciatívnych
a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie
11. Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
12. Návrh na zriadenie mestskej rady
13. Určenie platu primátorky mesta
14. Zmena Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove
15. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014 a schválenie odmien
sobášiacich
16. Diskusia
17. Záver
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K bodu 2
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice
nasledovne:
Zapisovateľka:
Overovatelia:

Viola Z a h o r e c o v á
MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á
Bc. Štefan T o m a š č i n

K bodu 3
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenej primátorke a poslancom novozvoleného mestského
zastupiteľstva predsedníčkou mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov
samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010.

JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta vyzvala predsedníčku mestskej volebnej
komisie p. Oľgu Pastorekovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
orgánov samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010.
P. Pastoreková informovala prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
mesta, ktorých sa z počtu zapísaných voličov 6534 zúčastnilo 3337, čo je 51,07 % - ná
účasť. Vo voľbách si obyvatelia mesta volili primátora mesta a 11 poslancov mestského
zastupiteľstva.
Za primátorku bola zvolená: JUDr. Margita Zemková s počtom 1709 platných hlasov.
Za poslancov boli zvolení: RNDr. Mária Hamranová s počtom 1278 platných hlasov
Anna Žigová s počtom 1263 platných hlasov
Ladislav Németh s počtom 1168 platných hlasov
Ján Štefánik s počtom 982 platných hlasov
Mikuláš Kašík s počtom 958 platných hlasov
Ing. Zoltán Egyházi s počtom 957 platných hlasov
Mgr. Ildikó Basternáková s počtom 945 platných hlasov
Ing. Zoltán Hegyi s počtom 878 platných hlasov
MUDr. Anna Bašternáková s počtom 868 platných hlasov
Ing. Karol Lovász s počtom 849 platných hlasov
Bc. Štefan Tomaščin s počtom 818 platných hlasov.

Novozvolenej primátorke mesta, ako aj novozvoleným poslancom mestského
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zastupiteľstva zablahoželala a odovzdala osvedčenia o ich zvolení.

K bodu 4
Zloženie sľubu primátorky mesta.
P. Anna Žigová, poslankyňa MsZ prečítala sľub primátora mesta. JUDr. Margita Zemková
zložila zákonom predpísaný sľub primátora mesta a ujala sa vedenia 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.
K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta prečítala znenie sľubu poslanca Mestského
zastupiteľstva v Hurbanove a vyzvala ich na zloženie sľubu. Všetci poslanci
novozvoleného mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.
K bodu 6
Vystúpenie primátorky mesta Hurbanovo.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta vyslovila poďakovanie všetkým obyvateľom
mesta, ktorí jej vyslovili dôveru. Vo svojom prejave zdôraznila, že chce, aby mesto
Hurbanovo bolo krásne nielen v srdciach našich občanov, ale aj cudzích, ktorí do mesta
prichádzajú alebo len mestom prechádzajú. Jej prioritou bolo, i naďalej bude skrášľovanie
mesta, získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a hlavne výchova mladej
generácie.
Uznesenie č. 1/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali dňa 27.
novembra 2010
2. vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Hurbanovo JUDr. Margity Zemkovej
B. konštatuje, že
1. novozvolená primátorka mesta JUDr. Margita Zemková zložila zákonom
predpísaný sľub primátora mesta
2. poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva Mgr. Ildikó Basternáková
MUDr. Anna Bašternáková
Ing. Zoltán Egyházi
RNDr. Mária Hamranová
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Ing. Zoltán Hegyi
Mikuláš Kašík
Ing. Karol Lovász
Ladislav Németh
Ján Štefánik
Bc. Štefan Tomaščin
Anna Žigová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

11
0
0

K bodu 7
Schválenie programu
rokovania
ustanovujúceho
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta predložila návrh programu rokovania,
z ktorého body 1 až 6 boli prerokované. Program rokovania bol jednohlasne chválený.

K bodu 8
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh poslanca mestského
zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia.
Uznesenie č. 2/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
poveruje
poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Zoltána Hegyiho zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2, prvá veta, ods. 3, tretia veta
a ods. 6, tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

10

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi
RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová

proti
zdržal sa hlasovania

Ing. Hegyi

0
1

JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta určila za svojho zástupcu poslanca
mestského zastupiteľstva p. Ladislava Németha, ktorému popriala vo výkone funkcie
veľa zdravia, pracovného elánu a hlavne úspechov.
K bodu 9
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta predložila návrh na zloženie pracovných
komisií:
Mandátová komisia:

RNDr. Mária Hamranová, predseda
Mikuláš Kašík
Ing. Zoltán Egyházi

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

8

proti
zdržal sa hlasovania

0
3

za

8

proti

0

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Hegyi,
Ing. Lovász, p. Németh, p. Štefánik, Bc. Tomaščin,
p. Žigová

Ing. Egyházi, RNDr. Hamranová, p. Kašík

Návrhová komisia:

Anna Žigová, predseda
Ján Štefánik
Mgr. Ildikó Basternáková

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi , RNDr. Hamranová,
Ing. Hegyi, p. Kašík, Ing. Lovász,, p. Németh,
Bc. Tomaščin,
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Volebná komisia:

zdržal sa hlasovania

3

za

8

proti
zdržal sa hlasovania

0
3

Ladislav Németh, predseda
Ing. Karol Lovász
Ing. Zoltán Hegyi

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi
RNDr. Hamranová, p. Kašík, p. Štefánik, Bc. Tomaščin,
p. Žigová

Ing. Hegyi, Ing. Lovász, p. Németh

K bodu 10 - 11
Zriadenie komisií mestským zastupiteľstvom ako svojich poradných, iniciatívnych
a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh zriadených komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, ako aj ich predsedov.
Ing. Hegyi – nesúhlasí so znížením počtu komisií oproti predošlému funkčnému obdobiu,
nakoľko v tomto zlúčení nie je možné z dôvodu rozmanitosti úloh dokonale zvládnuť
činnosti komisií. Taktiež namietal vynechanie poslancov SMK – MKP z obsadenia postu
predsedu komisie.
P. Németh – povedal, že k zníženiu počtu komisií pristúpili z úsporných opatrení
a návrhy na obsadenie funkcií predsedov komisií je z rôznych politických strán.

Uznesenie č. 3/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
A. zriaďuje
komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, a to:
1. komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže
2. komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
3. komisia sociálna, bytová a zdravotná
4. komisia školstva, vzdelávania a kultúry
5. komisia športu a mládeže
6. komisia verejného poriadku a dopravy
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

2
2

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Ing. Egyházi, Ing. Hegyi
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková

B. volí
za predsedov komisií:
1. Ing. Karol Lovász - komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže
2. Bc. Štefan Tomaščin - komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja
a životného prostredia
3. Anna Žigová - komisia sociálna, bytová a zdravotná
4. RNDr. Mária Hamranová - komisia školstva, vzdelávania a kultúry
5. Ján Štefánik - komisia športu a mládeže
6. Mikuláš Kašík - komisia verejného poriadku a dopravy
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

2
2

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Ing. Egyházi, Ing. Hegyi
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková

K bodu 12
Návrh na zriadenie mestskej rady.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na zriadenie mestskej rady.
Uznesenie č. 4/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
zriaďuje
mestskú radu
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za
proti
zdržal sa hlasovania

0
11
0
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K bodu 13
Určenie platu primátorky mesta.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh na určenie platu primátorky
na volebné obdobie 2010 – 2014.
Ing. Egyházi – zaujal vlastné stanovisko, ako i politickej strany SMK – MKP a vzhľadom
na to, že v súčasnom období krízy a keď všade prebieha racionalizácia miezd, navrhuje
opatrnosť v navýšení platu. Jeho návrh je navýšenie o 30 %, táto výška sa však dá
korigovať v priebehu roka podľa výsledku hospodárenia mesta.
P. Žigová – povedala, že p. primátorka predošlé 4 roky pracovala bez zástupcu, bez
navýšenia základného platu, ktoré však predošlému primátorovi bolo schválené. Výška
navýšenia bola dohodnutá pri stretnutí nových poslancov mestského zastupiteľstva.
JUDr. Zemková, primátorka – konštatovala, že celé funkčné obdobie pracovala za
základný plat, bez navýšenia i bez odmien. Do funkcie primátorky nekandidovala kvôli
platu, ale preto, že jej na srdci leží osud tohto mesta a obyvateľov, ktorí jej vyjadrili
podporu.
Mgr. Basternáková – reagovala na výroky p. Žigovej ohľadne platu a odmien bývalého
primátora, ktorý bol jej manžel a nakoľko je nebohý nevie sa brániť.
P. primátorka vyzvala všetkých poslancov, nakoľko sa jedná o 1. slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva, aby sa zdržali netaktných výrokov.
Uznesenie č. 5/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat primátorky mesta
Hurbanovo v sume:
základný plat podľa § 3 cit. zákona navýšený podľa § 4 cit. zákona o 65%.
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

4
0

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová
Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi

K bodu 14
Zmena Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh Zásad odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 6/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove v súlade s § 11,
ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

7

proti
zdržal sa hlasovania

0
4

RNDr. Hamranová, p. Kašík, Ing. Lovász, p. Németh,
p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová

Mgr. Basternáková, MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi

K bodu 15
Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014 a schválenie odmien
sobášiacich.
P. Žigová, predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh sobášiacich na volebné
obdobie 2010 – 2014.
Uznesenie č. 7/2010-MZ
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove
schvaľuje
sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014:
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JUDr. Margita Zemková
Mgr. Ildikó Basternáková
RNDr. Mária Hamranová
Ing. Karol Lovász.
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:

za

8

proti
zdržal sa hlasovania

0
3

MUDr. Bašternáková, Ing. Egyházi, Ing. Hegyi, p. Kašík,
p. Németh, p. Štefánik, Bc. Tomaščin, p. Žigová

Mgr. Basternáková, RNDr. Hamranová, Ing. Lovász

K bodu 16
Diskusia.
Bc. Tomaščin – reagoval na vystúpenie Ing. Egyháziho. Povedal, že racionalizácia
s finančnými prostriedkami je nutná, avšak je potrebné oceniť aj iniciatívu. Očakáva
úspešnú spoluprácu so všetkými poslancami.
Ing. Egyházi – ctí si prácu p. primátorky, z jeho strany nešlo o útok, ale je potrebné
ekonomicky hospodáriť s financiami a nezaťažovať obyvateľov mesta.
Ing. Lovász – v mene nezávislých poslancov a strany SMER – SD poďakoval všetkým
občanom za prejavenú podporu vo voľbách. I keď sú zatiaľ rôzne názory v zastupiteľstve,
pevne verí, že v budúcnosti budú názory jednotné v prospech mesta a jeho obyvateľov.

K bodu 17
Záver.
Na záver JUDr. Margita Zemková vyslovila presvedčenie, že nové Mestské zastupiteľstvo
v Hurbanove nájde spoločnú reč v riešení záležitostí mesta a urobí maximum v prospech
mesta, ako i obyvateľov.
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Nakoľko program rokovania mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, primátorka mesta
JUDr. Margita Zemková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

JUDr. Margita Z e m k o v á
primátorka mesta

Overovatelia:

Ing. Adriana K a s á š o v á
prednostka úradu

MUDr. Anna B a š t e r n á k o v á
Bc. Štefan T o m a š č i n

Pripomienka overovateľky zápisnice MUDr. Anny Bašternákovej:
K bodu 13:
Odsek 2 – p. Žigová – doplniť slová, ktoré na slávnostnom zasadnutí skutočne odzneli
a to: „kým váš predchodca hýril platom, hýril odmenami, hýril všetkým...“.
Odsek 4 – doplniť reakciu Mgr. Basternákovej, ktorá rázne odmietla tieto nepravdivé
tvrdenia a útoky na jej nebohého manžela, nakoľko navýšenie jeho platu pred 8 rokmi, keď
bol primátorom prestavovalo 26 % a rozhodne nebol človekom, ktorý hýril mestskými
peniazmi.

