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Z á p i s n i c a  

  

z 1. - ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v  

Hurbanove,  ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2018 

 

   

Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta pred zahájením ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva vyslovila poďakovanie každému občanovi 

Hurbanova, ktorí sa zúčastnili a opätovne jej vyjadrili svoju dôveru a odovzdali svoj hlas 

na komunálnych voľbách dňa 10. 11. 2018. Žiaľ, trochu ešte chýbalo k tomu, aby mohla 

v začatej práci naďalej pokračovať.  

Vyslovila vďaku odstupujúcemu poslaneckému zboru za seriózny prístup, odvedenú 

prácu a dobrú spoluprácu. Ďalej poďakovala zamestnancom mestského úradu, mestským 

inštitúciám, občianskym združeniam a organizáciám, ktoré boli nápomocné pri riešení 

a organizovaní vecí verejných. 

Blahoželala novovzniknutému mestskému zastupiteľstvu a popriala každému veľa 

elánu, tvorivých síl, dobré zdravie a zahájila slávnostné rokovanie 1. - ustanovujúceho 

zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Hurbanove za účasti 11 poslancov (prezenčná 

listina je prílohou tejto zápisnice).   

 

Ďalší prítomní:  Ing. Erik Cseh, PhD.,  predseda mestskej volebnej komisie 

   Ing. Adriana Kasášová,  prednostka mestského úradu 

     Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 

                       

Návrh programu  rokovania :  

1. Zahájenie – otvorenie zasadnutia  

a) Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

b) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie  osvedčení 

o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva predsedom mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy 

mesta, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 

c) Zloženie sľubu primátora Mesta Hurbanovo 

d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

e) Vystúpenie primátora mesta 

2. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Zriadenie komisií mestským zastupiteľstvom ako svojich poradných, iniciatívnych 

a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie 
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6. Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 

7. Návrh na zriadenie mestskej rady 

8. Určenie platu primátora mesta 

9. Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku podľa §2 zákona NR SR  

č. 253/1994 v znení neskorších predpisov 

10. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2018 – 2022  

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu 1a  

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mesta, určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice 

nasledovne:  

Zapisovateľka:                                     Silvia  F e j e s o v á  

 

Overovatelia:      Jozef  D o l e ž a j                                        

                                                               Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n 

 

K bodu 1b  

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie  osvedčení 

o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva predsedom mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov 

samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 

        Ing. Erik Cseh, PhD., informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, 

ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018  v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Za mesto Hurbanovo bol volený primátor a 11 poslancov.  

Z celkového počtu 6 358 osôb zapísaných vo voličských zoznamoch sa volieb zúčastnilo 

celkom 3 025 voličov, čo je 47,57 %.  

Pre voľbu primátora mesta bolo odovzdaných 2 994 platných hlasovacích lístkov. Za 

primátora mesta Hurbanovo bol zvolený Mgr. Peter Závodský, nezávislý kandidát, za 

ktorého hlasovalo 854 voličov.  

Pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných celkom 2 980 

platných hlasovacích lístkov.  

Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:  

Mgr. Peter Závodský, nezávislý kandidát – s 1487 hlasmi 

PaedDr. Mgr. Angelika Hajníková, SPOLU-občianska demokracia – s 1326 hlasmi 

Marián Botoš, nezávislý kandidát – s 1303 hlasmi  

RNDr. Mária Hamranová, nezávislá kandidátka – s 1278 hlasmi 

Mgr. Štefan Pupák, nezávislý kandidát – s 1269 hlasmi 

Bc. Štefan Tomaščin, nezávislý kandidát - s 1191 hlasmi 
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Ctibor Melich, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

– s 1155 hlasmi 

JUDr. Miroslav Rusňák, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko – s 982 hlasmi 

František Schvarcz, nezávislý kandidát - s 955 hlasmi 

Jozef Doležaj, nezávislý kandidát – s 888 hlasmi 

Mgr. Ľuboš Tužinčin, nezávislý kandidát – s 885 hlasmi          

Novozvolenému primátorovi mesta, ako aj novozvoleným poslancom mestského  

zastupiteľstva zablahoželal a odovzdal osvedčenia o ich zvolení.  

 

K bodu 1c  

Zloženie sľubu primátora mesta  

Anna Žigová, zástupkyňa primátorky mesta prečítala znenie sľubu primátora mesta.  

Mgr. Peter Závodský  zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zároveň sa 

vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Primátor mesta, Mgr. Závodský sa ujal vedenia 1. – ustanovujúceho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Hurbanove.  

 

K bodu 1d   

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

Mgr. Peter Závodský, novozvolený primátor mesta prečítal znenie sľubu poslancov  

Mestského zastupiteľstva v Hurbanove a  vyzval ich na zloženie sľubu.  

Všetci poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.   

Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. 

novembra 2018  prvým náhradníkom v poradí podľa počtu platných hlasov je Eduard 

Ševčík, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) – s 875 

hlasmi. 

K bodu 1e  

Vystúpenie primátora mesta  

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta vo svojom prejave vyslovil poďakovanie 

všetkým obyvateľom mesta za účasť na  komunálnych voľbách  a za prejavenú dôveru 

občanov. Konštatoval, že na základe výsledkov volieb obyvatelia mesta Hurbanovo dali 

jasne najavo, že požadujú zmenu. Sľúbil, že jeho činy budú smerovať vždy 

k zveľaďovaniu, napredovaniu a rozvíjaniu mesta popri spolupráci s poslancami, 

pracovníkmi mesta a v neposlednom rade pomocou občanov mesta bez rozdielu 

vierovyznania, národnosti alebo politického názoru. 

Jeho cieľom je, aby obyvatelia v Hurbanove sa cítili dobre, boli spokojný a hrdí na naše 

mesto a aby si tu mladý ľudia s radosťou budovali svoje bývanie a zakladali svoje rodiny. 

Na záver pán primátor mesta, Mgr. Závodský poďakoval primátorke mesta a doterajším 

poslancom za štvorročnú odvedenú prácu a do ďalšieho života poprial Mgr. Ildikó 

Basternák veľa úspechov. 
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Uznesenie  č. 1/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

A) berie na vedomie 

1. výsledky voľby primátora mesta Hurbanovo a Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 

vo voľbách do orgánov samosprávy mesta v roku 2018 

2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Hurbanovo na volebné obdobie 2018 - 2022 

Mgr. Petra Závodského 

3. vzdanie sa novozvoleného primátora mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského mandátu 

poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 

4. oznámenie novozvoleného primátora mesta Hurbanovo Mgr. Petra Závodského 

o nastúpení Eduarda Ševčíka na uprázdnený mandát  poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Hurbanove  

B) konštatuje, že 

1. novozvolený primátor mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský zložil zákonom 

predpísaný sľub primátora mesta 

2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Hurbanove  

Marián Botoš 

Jozef Doležaj 

PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 

RNDr. Mária Hamranová 

Ctibor Melich 

Mgr. Štefan Pupák 

JUDr. Miroslav Rusňák 

František Schvarcz 

Bc. Štefan Tomaščin 

Mgr. Ľuboš Tužinčin 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 

3. náhradník na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 

Eduard Ševčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                     11 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

   

 

K bodu 2  

Schválenie návrhu programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta predložil na schválenie návrh ďalšieho programu 

rokovania. Program rokovania bol jednohlasne chválený.   
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K bodu 3  

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Mgr. Závodský, primátor mesta  predložil  návrh na zloženie pracovných komisií:  

Mandátová komisia:       RNDr. Mária  Hamranová 

                  JUDr. Miroslav Rusňák 

        Eduard  Ševčík 

 

Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                             

                                                                        Mgr. Štefan Pupák                                                                                   

                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 

                                                                         

Volebná komisia:      Ctibor  Melich                                                                                                            

                                                                        Marián  Botoš                                                                                     

                                                                        František  Schvarcz 

Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 

schválené. 

 

K bodu 4  

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenie  č. 2/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

p o v e r u j e  

poslankyňu mestského zastupiteľstva PaedDr., Mgr. Angeliku Hajníkovú zvolávaním a 

vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

 Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                          za                              10 

                                                                                                                                      proti   0 

  PaedDr.,Mgr. Hajníková                                                                                            zdržal sa hlasovania  1 

    

 

K bodu 5  

Zriadenie  komisií  pri mestskom zastupiteľstve ako svojich poradných, iniciatívnych  

a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie  

Uznesenie  č. 3/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove        

z r i a ď u j e    

komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, a to: 
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  1. komisiu finančnú, správy majetku mesta a verejnej súťaže  

2. komisiu výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja  

3. komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú  

4. komisiu školstva a vzdelávania  

5. komisiu verejného poriadku a dopravy 

6. komisiu podnikateľskú, obchodu poľnohospodárstva a zamestnanosti 

7. komisiu kultúry a historických pamiatok 

8. komisiu životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov 

9. komisiu športu a spolupráca s mládežou 

10. komisiu pre regionálnu spoluprácu 

11. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                     11 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

K bodu 6  

Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 

Uznesenie  č. 4/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

v o l í   za  predsedov komisií:  

  1. Jozefa Doležaja - komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže       

  2. Mgr. Štefana Pupáka – komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho   

      rozvoja  

  3. PaedDr., Mgr. Angeliku Hajníkovú -  komisia sociálna, bytová a zdravotná  

  4. RNDr. Máriu Hamranovú - komisia školstva a vzdelávania  

  5. Mariána Botoša - komisia verejného poriadku a dopravy 

  6. JUDr. Miroslava Rusňáka - komisia podnikateľská, obchodu poľnohospodárstva   

      a zamestnanosti 

  7. Ctibora Melicha - komisia kultúry a historických pamiatok 

  8. Františka Schvarcza - komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných     

      hodnôt a zdrojov 

  9. Bc. Štefana Tomaščina - komisia športu a spolupráca s mládežou 

10. Eduarda Ševčíka – komisia pre regionálnu spoluprácu 

11. Mgr. Ľuboša Tužinčina - komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

      verejných funkcionárov. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                     11 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 5/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

v o l í 

členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

1. JUDr. Miroslav Rusňák 

2. PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 

3. Ctibor Melich 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                       8 

                                                                                                                                  proti   0 

JUDr.Rusňák, PaedDr.,Mgr. Hajníková, Melich                                                     zdržal sa hlasovania  3 

 

K bodu 7 

Návrh na zriadenie mestskej rady  

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove  

z r i a ď u j e    

mestskú radu na volebné obdobie 2018 – 2022. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: za            0 

                                                                                                                                  proti           11 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 8 

Určenie platu primátora mesta 

Uznesenie  č. 6/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

u r č u j e 

plat primátora, Mgr. Petra Závodského ktorý je podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest a je vo výške 954 € x 2,60 = 2 480,40 €.  

Po zaokrúhlení na celé euro nahor, základný plat primátora je 2 481 €. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                     11 

                                                                                                                                  proti   0 

                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

 

K bodu 9  

Schválenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku podľa § 2 zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 

        Mgr. Ildikó Basternák požiadala Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove o schválenie 

poskytnutia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku, ktorú vo funkcii primátorky mesta 

nemohla vyčerpať podľa druhej vety § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov za nevyčerpaných 32,5 pracovných dní vo výške 3 298,75 €. 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s ú h l a s í 

s poskytnutím náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku pre Mgr. Ildikó Basternák, 

nakoľko túto nemôže vyčerpať do konca budúceho kalendárneho roku podľa druhej vety § 

2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov za nevyčerpaných 32,5 

pracovných dní vo výške 3 298,75 €. 

 

Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 

Bc.Tomaščin                                                                           za                       1 

Botoš,Doležaj,PaedDr.Mgr.Hajníková,Melich,Pupák,Rusňák,Schvarcz,                proti   8 

Mgr.Tužinčin                                                                                                                                    

RNDr.Hamranová, E. Ševčík                                                                                    zdržal sa hlasovania  2 

Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 

 

K bodu 10  

Schválenie  sobášiacich  na  volebné  obdobie   2018 – 2022    

Uznesenie  č. 7/2018-MZ 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 

s c h v a ľ u j e 

sobášiacich poslancov a na vykonanie privítania dieťaťa do života na volebné obdobie  

2018 – 2022:  

1. PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková     

2. RNDr. Mária Hamranová  

3. Bc. Štefan Tomaščin 
4. Jozef Doležaj                                                                    
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:     za                       7 

                                                                                                                                  proti   0 

 PaedDr.Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová, Bc.Tomaščin, J.Doležaj                    zdržal sa hlasovania  4 

 

 

K bodu 11 – D i s k u s i a 

        Do diskusie sa z prítomných poslancov nikto neprihlásil.  

 

K bodu 12 - Z á v e r  

         Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátor 

mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým 

požehnané vianočné sviatky, do nového roka veľa zdravia, šťastia, pohody a 

zároveň ukončil 1. ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

  

  

  

  Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                                    Ing. Adriana  K a s á š o v á  

 primátor mesta                                                             prednostka úradu     

  

  

 

 

 

 Overovatelia:    Jozef  D o l e ž a j                                        

                                                             

                                Mgr. Ľuboš  T u ž i n č i n 

 

 


