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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 16. 11. 2022 

 
   

Slávnostné rokovanie 1. - ustanovujúceho zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v 
Hurbanove zahájil  Mgr. Peter Závodský,  primátor  mesta za účasti 11 poslancov 
(prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice).   

  
Ďalší prítomní:  Mgr. Judit Deme,  predsedníčka mestskej volebnej komisie 
     RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta 

Ing. Koloman Cserge, hlavný kontrolór mesta 
Jozef Provazník, náčelník mestskej polície 

 
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 predsedníčkou mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov 
samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 
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 
6. Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 
7. Návrh na zriadenie mestskej rady 
8. Určenie platu primátora mesta 
9. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2022 – 2026  
10. Diskusia 
11. Záver 
 
Návrh programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia v maďarskom jazyku predniesla 
zástupkyňa primátora mesta,  RNDr. Mária Hamranová. 
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K bodu 1a  
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta, určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice 
nasledovne:  
Zapisovateľka:                                     Silvia  F e j e s o v á  
 
Overovatelia:       Ing. Norbert  S e i f e r t                                        
                                                               Anna  Ž i g o v á 
 
K bodu 1b  
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie  osvedčení 
o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 
zastupiteľstva predsedníčkou mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov 
samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa 29.10.2022 
        Mgr. Judit Deme, predsedníčka mestskej volebnej komisie informovala o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022  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 5 992 osôb zapísaných vo voličských zoznamoch sa volieb zúčastnilo 
celkom 2 491 voličov, čo je 41,57 %.  
Pre voľbu primátora mesta bolo odovzdaných 2 431 platných hlasovacích lístkov. Za 
primátora mesta Hurbanovo bol zvolený Mgr. Peter Závodský, nezávislý kandidát, za 
ktorého hlasovalo 771 voličov.  
Pre voľbu poslancov mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných celkom 2 436 
platných hlasovacích lístkov.  
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:  
Mgr. Štefan Pupák, nezávislý kandidát – s 1113 hlasmi 
Mgr. Peter Závodský, nezávislý kandidát – s 1102 hlasmi 
Bc. Štefan Tomaščin, nezávislý kandidát - s 1091 hlasmi 
Ctibor Melich, Sloboda a Solidarita – s 1029 hlasmi 
Mgr. Ildikó Basternák, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / ALIANCIA 
– Maďari. Národnosti. Regióny – s 952 hlasmi 
Peter Ondrusek, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / ALIANCIA – 
Maďari. Národnosti. Regióny – s 814 hlasmi 
Ing. Norbert Seifert, nezávislý kandidát - s 808 hlasmi 
Štefan Bogner, nezávislý kandidát - s 805 hlasmi 
RNDr. Mária Hamranová, nezávislá kandidátka – s 794 hlasmi 
Mgr. Ladislav Ágh, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / ALIANCIA – 
Maďari. Národnosti. Regióny – s 774 hlasmi 
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PaedDr. Mgr. Angelika Hajníková, ODS-Občianski demokrati Slovenska – s 757 hlasmi 
Novozvolenému primátorovi mesta, ako aj novozvoleným poslancom mestského  

zastupiteľstva predsedníčka mestskej volebnej komisie zablahoželala a odovzdala 
osvedčenia o ich zvolení.  
 
K bodu 1c  
Zloženie sľubu primátora mesta  
Mgr. Judit Deme, predsedníčka mestskej volebnej komisie 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.  
 
K bodu 1d   
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
Mgr. Judit Deme, predsedníčka mestskej volebnej komisie prečítala znenie sľubu 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove a  vyzvala ich na zloženie sľubu.  
Poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub.   
 
Primátor mesta, Mgr. Závodský sa ujal vedenia 1. – ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Hurbanove a konštatoval, že na základe výsledkov volieb do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022  prvým náhradníkom 
v poradí podľa počtu platných hlasov je Anna Žigová, HLAS-sociálna demokracia – 
s 747 hlasmi. Pani Žigová prevzala osvedčenie o zvolení a zložila zákonom predpísaný 
sľub.  

K bodu 1e  
Vystúpenie primátora mesta  
Mgr. Peter Závodský, primátor mesta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 11, 
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta vo svojom prejave vyslovil poďakovanie 
všetkým obyvateľom mesta, ktorí ho poctili svojou dôverou a opätovne ho zvolili za 
primátora mesta Hurbanovo.  
Zároveň poďakoval všetkým poslancom, či už opätovne zvoleným, ale aj tým, ktorí 
zvolení neboli, za spoluprácu, ktorá síce nebola vždy ideálna a bez problémov, ale 
podarilo sa vďaka nej spoločne pripraviť a zrealizovať veľa projektov. 
Dosiahnuť v tejto dobe úspechy by sám nedokázal, a preto sa poďakoval všetkým, ktorí sa 
na úspešných projektoch a rozvoji mesta podieľali, počnúc zamestnancami mesta až po 
vás všetkých.  
Na post primátora mesta kandidoval s cieľom byť nápomocný našim obyvateľom a 
rozvíjať naše mesto, tak ako sa o to pokúšal aj po voľbách pred štyrmi rokmi.  
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Svoje znovuzvolenie preto vníma ako obyvateľmi vystavené vysvedčenie svojej práce a 
zvládania obdobia náročného pre nás všetkých. Zároveň je to preňho veľký záväzok, aby 
aj naďalej poctivo a s elánom pracoval v prospech mesta, v prospech vás, nás všetkých. 
Mandát primátora, ale aj mandát poslanca, je náročný. Nie je len o prijímaní populárnych 
a príjemných krokov, ale je to aj o zodpovednosti a rozvážnosti pri riešení rôznych 
ťažkostí a problémov mesta, pričom sa častokrát musia prijímať aj nepopulárne 
rozhodnutia. 
Je to o rozhodovaní v prospech všetkých a o zabezpečovaní služieb a potrieb obyvateľov 
nášho mesta. Priorita má byť vždy verejný záujem a potreby našich obyvateľov. 
Populizmus a alibizmus sú síce najmä na sociálnych sieťach vítané, ale v reálnom živote 
prinášajú len stratu konštruktívnej komunikácie a hľadania prijateľných riešení, čo prináša 
opäť len chaos a problémy. 
Vidíme to v tej najvyššej politike, na čo vo veľkej miere doplácajú samosprávy, a tým aj 
občania. 
Preto dúfa, že s novým poslaneckým zborom budú dobrí partneri a že vzájomná 
spolupráca sa bude rozvíjať a bude sa niesť v dobrej atmosfére, s pragmatickou a vecnou 
komunikáciou, ale najmä s uvážlivosťou, zodpovednosťou a rozvahou v prospech nášho 
mesta. 
Určite je v našom meste veľa nevyriešených problémov, stále je čo rozvíjať, zlepšovať, 
obnovovať, riešiť. No je potrebné ísť krok za krokom a brať ohľad i na dostupné finančné 
prostriedky mesta, stav pripravenosti projektových dokumentácií, kapacitné možnosti, atď. 
Dúfa však, že nájdu spoločné priority a so spoluprácou opäť posunú Hurbanovo vpred.  
O to sa bude maximálne usilovať. A preto verí, že spoločnou snahou a spoločnými silami 
to dokážu. Pani poslankyniam a pánom poslancom zaželal veľa síl, energie a pevné 
zdravie. 
Na záver predniesol citát — Thomas Alva Edison, americký vynálezca a podnikateľ (1847 
– 1931).  
Tri hlavné veci, ktorých je treba, aby sa dosiahlo čohokoľvek, čo za to stojí, sú to: práca, 
vytrvalosť a zdravý rozum.“ 
 
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 poslancami jednohlasne schválený.   
  
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 
                  Mgr. Ladislav Ágh 
        Štefan  Bogner 
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Do mandátovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 10, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 
(Mgr.Ágh)  zvolení navrhnutí členovia. 
Návrhová komisia:      Bc. Štefan  Tomaščin                                                                                                             
                                                                        Mgr. Ildikó Basternák                                                                                   
                                                                        Mgr. Štefan  Pupák 
Do návrhovej komisie boli hlasovaním – „za“ – 10, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 1 
(Mgr.Pupák)  zvolení navrhnutí členovia.                                                                         
Volebná komisia:      Ctibor  Melich                                                                                                            
                                                                        Peter  Ondrusek                                                                                     
                                                                        PaedDr., Mgr. Angelika  Hajníková 
Do volebnej komisie boli hlasovaním – „za“ – 9, „proti“ – 0, „zdržal sa“ – 2 
(PaedDr.,Mgr.Hajníková, Melich)  zvolení navrhnutí členovia. 
 
Navrhnuté zloženie pracovných komisií bolo poslancami mestského zastupiteľstva 
schválené. 
 
RNDr. Hamranová, člen mandátovej komisie konštatovala, že na ustanovujúcej schôdzi 
MZ v Hurbanove, konanej dňa 16.11.2022 je prítomných 11 poslancov a mestské 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
Zloženie sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva prebehlo v súlade 
so zákonom a navrhla schváliť predložený návrh uznesenia. 
 
Bc. Štefan Tomaščin, člen návrhovej komisie predniesol návrhy na uznesenie. 
 
Uznesenie  č. 1/2022-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 2022 
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Hurbanovo na volebné obdobie 2022 - 2026 
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 Anny Žigovej 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  
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Mgr. Ladislav Ágh 
Mgr. Ildikó Basternák 
Štefan Bogner 
PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
RNDr. Mária Hamranová 
Ctibor Melich 
Peter Ondrusek 
Mgr. Štefan Pupák 
Ing. Norbert Seifert 
Bc. Štefan Tomaščin 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
3. náhradník na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
Anna Žigová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 4  
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
Uznesenie  č. 2/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
p o v e r u j e  
poslankyňu mestského zastupiteľstva Mgr. Ildikó Basternák 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: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 5  
Zriadenie  komisií  pri mestskom zastupiteľstve ako svojich poradných, iniciatívnych  
a kontrolných orgánov na celé volebné obdobie  
Uznesenie  č. 3/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove        
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z r i a ď u j e    
komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, a to: 
  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 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 

K bodu 6  
Voľba predsedov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 
Uznesenie  č. 4/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
v o l í   za  predsedov komisií:  
  1. Mgr. Štefana Pupáka - komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže       
  2. Ing. Norberta Seiferta – komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho    
      rozvoja  
  3. Mgr. Ildikó Basternák -  komisia sociálna, bytová a zdravotná  
  4. RNDr. Máriu Hamranovú - komisia školstva a vzdelávania  
  5. Štefana Bognera - komisia verejného poriadku a dopravy 
  6. Mgr. Ladislava Ágha - komisia podnikateľská, obchodu poľnohospodárstva   
      a zamestnanosti 
  7. Ctibora Melicha - komisia kultúry a historických pamiatok 
  8. Petra Ondruseka - komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných     
      hodnôt a zdrojov 
  9. Bc. Štefana Tomaščina - komisia športu a spolupráca s mládežou 
10. Mgr. Ildikó Basternák - komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  
verejných funkcionárov. 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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Uznesenie  č. 5/2022-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. PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
2. RNDr. Mária Hamranová 
3. Ctibor Melich 
4. Anna Žigová 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
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 2022 – 2026. 
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo:                                            za                      0 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  proti                                       11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová                            
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania          0 
Tento návrh na uznesenie poslancami MsZ nebol prijatý. 
 
K bodu 8 
Určenie platu primátora mesta 
Uznesenie  č. 6/2022-MZ 
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 
b e r i e  n a  v e d o m i 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 bez navýšenia a je vo výške 1211 € x 2,60 = 3 148,60 €.  
Po zaokrúhlení na celé euro nahor, základný plat primátora je 3 149 €. 
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Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
K bodu 9  
Schválenie  sobášiacich  na  volebné  obdobie   2022 – 2026    
Uznesenie  č. 7/2022-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  
2022 – 2026:  
1. Mgr. Ildikó Basternák  
2. PaedDr., Mgr. Angelika Hajníková 
3. RNDr. Mária Hamranová 
4. Bc. Štefan Tomaščin   
 
Z prítomných 11 poslancov hlasovalo: 
Mgr.Ágh, Mgr.Basternák, Bogner, PaedDr.,Mgr.Hajníková, RNDr.Hamranová,  za                      11 
Melich, Ondrusek, Mgr.Pupák, Ing.Seifert, Bc.Tomaščin, Žigová 
                                                                                                                                  proti   0 
                                                                                                                                  zdržal sa hlasovania  0 
 
K bodu 10 – D i s k u s i a 
        V rámci diskusie Mgr. Závodský, primátor mesta informoval prítomných o poverení 
zastupovaním RNDr. Máriu Hamranovú v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
- Bc. Tomaščin požiadal pána Provazníka, náčelníka mestskej polície, aby na ďalšom 
zasadnutí MZ informoval o riešení situácie neprispôsobivých obyvateľov v lokalite Aba. 
 
K bodu 11 - Z á v e r  
         Nakoľko  program  rokovania  mestského zastupiteľstva  bol vyčerpaný, primátor 
mesta Mgr. Peter Závodský sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil 1. - 
ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
  
 
                                                                                          Mgr. Peter  Z á v o d s k ý                                    
                                                                                   primátor mesta 
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 Overovatelia:  Ing. Norbert  S e i f e r t                                        
                                                             
                               Anna  Ž i g o v á 
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