Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, konaného dňa 10. júla 2014
_________________________________________________________________________
1. Otvorenie a voľba komisií
Otvorenie:
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 10. júla 2014 otvoril a všetkých
prítomných privítal primátor mesta Hlohovec - Peter Dvoran. Dnešné rokovanie sa, po
predchádzajúcom súhlase poslancov MsZ, konalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu
Hlohovec na ul. M. R. Štefánika 1, so začiatkom o 14.00 h.
V úvode rokovania bolo prítomných 21 poslancov z celkového počtu 23, čím sa stalo MsZ
uznášaniaschopným.
Prítomní:
Poslanci MsZ: Ing. M. Balla, Ján Bedeč, Mgr. Jozef Behul, Miroslav Bobák, PhDr. Ján
Dlhopolček, Ing. Milan Domaracký, Ing.arch. Miloslav Drgoň, Ing. Miroslav Dzurech, Ing.
Jozef Hviezdarek, JUDr. Emil Kuruc, PaedDr. Alžbeta Lekárová, Mgr. Ján Libant, MVDr.
Oliver Pestún, Silvia Rybnikárová, Mgr. Juraj Salcman, PhDr. Peter Slovák, PhD., Juraj
Šiška, Ing. Ján Tassy, Ing. Patrik Voltmann, Tibor Wesolowski, Ing. Miroslav Začko.
Svoju neúčasť ospravedlnili: MUDr. Elena Ďurišová a Ing. Roman Drgoň.
Ďalej boli prítomní: Peter Dvoran – primátor mesta, Ing. Ján Kozák – hlavný kontrolór, Ing.
Eva Lukáčová – prednostka MsÚ, spracovatelia predkladaných materiálov, zapisovateľka,
zástupcovia médií, občania, uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec.
Voľba komisií:
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania MsZ boli určení poslanci: J. Bedeč, S.
Rybnikárová.
Za členov volebnej a mandátovej komisie boli schválení poslanci: Ing. J. Tassy, Ing. M. Balla,
MVDr. O. Pestún – h l a s o v a n í m č. 1:
ZA: 17
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 4
Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci: Mgr. J. Libant, Ing. arch. M. Drgoň,
PaedDr. A. Lekárová – h l a s o v a n í m č. 2:
ZA: 18
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania MsZ bola poverená zamestnankyňa Mesta
Hlohovec – Bc. Ida Švrčková.
55.
uznesenie
k organizačnému zabezpečeniu priebehu MsZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MsZ v Hlohovci
1. konštatuje, že MsZ je uznášaniaschopné, pretože na rokovaní MsZ je prítomných 21
poslancov z celkového počtu 23.
2. určuje overovateľov zápisnice z dnešného rokovania MsZ: J. Bedeč, S. Rybnikárová.
3. schvaľuje volebnú a mandátovú komisiu v zložení: Ing. J. Tassy, Ing. M. Balla, MVDr. O.
Pestún.
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4. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. J. Libant, Ing. arch. M. Drgoň, PaedDr. A.
Lekárová.
5. poveruje vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania MsZ zamestnankyňu Mesta
Hlohovec Bc. Idu Švrčkovú.
2. Schválenie programu rokovania
Program dnešného rokovania bol schválený v zmysle pozvánky bez pripomienok –
h l a s o v a n í m č. 3:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

56.
uznesenie
k programu zasadnutia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MsZ v Hlohovci
schvaľuje program dnešného rokovania MsZ podľa pozvánky.
3. Návrh na stanovenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Hlohovec na volebné
obdobie 2014 – 2018
Predložený materiál uviedol primátor mesta, poslanci ho schválili bez pripomienok –
h l a s o v a n í m č. 4:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

57.
uznesenie
k Návrhu na stanovenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Hlohovec
na volebné obdobie 2014 – 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MsZ v Hlohovci
schvaľuje výkon funkcie primátora mesta Hlohovec na volebné obdobie 2014 – 2018
v rozsahu na plný úväzok.
4. Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov na volebné obdobie 2014 – 2018
Materiál uviedol primátor mesta, do diskusie sa prihlásili:
MVDr. O. Pestún – už pred štyrmi rokmi navrhoval uvažovať o zmene počtu poslancov vzhľadom na počet obyvateľov Hlohovca. Počet poslancov sa v zmysle zákona o obecnom
zriadení odvíja od počtu obyvateľov, Hlohovec s 21 849 obyvateľmi patrí do skupiny miest
od 20 001 do 50 000, pre ktoré je stanovený počet poslancov 15 – 25. Počet poslancov MsZ
v Hlohovci je teda v hornej hranici, malo by však byť bližšie k dolnej hranici. Navrhol preto,
aj vzhľadom na náklady na jedného poslanca, znížiť počet poslancov MsZ pre nasledujúce
volebné obdobie z navrhovaných 23 na 17.
Za uvedený návrh poslanci hlasovali – h l a s o v a n i e č. 5:
ZA: 2
PROTI: 9
ZDRŽAL SA: 10
Návrh MVDr. Pestúna nebol schválený.
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Ing. P. Voltmann – súhlasí s názorom MVDr. Pestúna, viacerí poslanci sa však zhodli na tom,
že bude vhodnejšie riešiť zmenu počtu poslancov MsZ až po voľbách do orgánov samosprávy
– aby bol dostatočný priestor na prípravu tohto materiálu.
Ing. J. Hviezdarek – podporuje predložený návrh a zachovanie počtu poslancov MsZ 23.
MVDr. O. Pestún – upozornil, že táto problematika sa opakovane presúva do ďalšieho
volebného obdobia – kvalitu MsZ by však zníženie počtu poslancov negatívne neovplyvnilo.
Ing. M. Začko – vzhľadom na počet obyvateľov vo volebnom obvode č. 4 a 6 navrhol zmeniť
počet poslancov MsZ pre dané volebné obvody takto:
vo volebnom obvode č. 4 – 3 poslanci (v predloženom návrhu sú 4)
vo volebnom obvode č. 6 – 4 poslanci (v predloženom návrhu sú 3)
Za uvedený návrh poslanci hlasovali – h l a s o v a n i e č. 6:
ZA: 18
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Nasledovalo hlasovanie za predložený materiál s úpravou v zmysle návrhu Ing. M. Začka –
- h l a s o v a n i e č. 7:
ZA: 20
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 0

58.
uznesenie
k Určeniu počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2014 – 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MsZ v Hlohovci
1. neschvaľuje poslanecký návrh MVDr. O. Pestúna, aby na volebné obdobie 2014 – 2018
bol stanovený počet poslancov MsZ 17.
2. schvaľuje poslanecký návrh Ing. M. Začka na zmenu počtu poslancov vo volebnom
obvode 4 a volebnom obvode 6 nasledovne:
vo volebnom obvode 4 – 3 poslanci
vo volebnom obvode 6 – 4 poslanci.
3. schvaľuje na volebné obdobie 2014 – 2018 počet poslancov MsZ 23 a počet volebných
obvodov 7, z toho:
volebný obvod 1 - 2 poslanci
volebný obvod 2 - 4 poslanci
volebný obvod 3 - 3 poslanci
volebný obvod 4 - 3 poslanci
volebný obvod 5 - 4 poslanci
volebný obvod 6 - 4 poslanci
volebný obvod 7 - 3 poslanci
4. odporúča prednostke MsÚ zverejniť volebné obvody a počet poslancov MsZ v meste
obvyklým spôsobom.
Zodpovedá: Ing. Eva Lukáčová
Mgr. Ivan Taliga
Termín: 31.07.2014
5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014
Materiál uviedol primátor mesta, do rozpravy sa prihlásil Ing. P. Voltmann, ktorý na
doplnenie uviedol, že predložená úprava rozpočtu vyplynula z jeho návrhu (chýbajúcich 50
tis. € na dofinancovanie parkoviska M. R. Štefánikova – Hlohova bude zaradených do
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rozpočtu z rezervného fondu – 10 tis. € na projektovú dokumentáciu, 40 tis. € na realizáciu
parkoviska).
P. Dvoran, primátor – na základe nových skutočností navrhol zaradiť do predloženého
materiálu ďalšie úpravy rozpočtu mesta na rok 2014:
na základe možnosti čerpania prostriedkov zo ŠFRB je pripravovaná žiadosť na
poskytnutie prostriedkov na zateplenie a komplexnú rekonštrukciu Slobodárne na
Železničnej ul. V tejto súvislosti je potrebné zaradiť finančné prostriedky z rezervného
fondu vo výške 16 500 € na zabezpečenie projektovej dokumentácie,
v súvislosti s prípravou realizácie projektu „Zámok v Hlohovci (Hrad) – Rekonštrukcia –
I. etapa“ je potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác a tiež je
potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác pri rekonštrukcii
kaplnky v rámci projektu „Hrad v Hlohovci rekonštrukcia I. etapa kaplnka“. Na tento účel
ja navrhované zaradiť do bežného rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 400 €.
Na základe uvedeného doplnenia je potrebné doplniť návrh na uznesenie pôvodne
predloženého materiálu o ďalšie body v nasledovnom znení:
„MsZ v Hlohovci
4. schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 18 900 € nasledovne:
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov o 2 400 € a zvýšením výdavkov o 2 400 €,
v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 16 500 €,
vo finančných operáciách zvýšením príjmových finančných operácií o 16 500 €,
Termín plnenia: do 31.07.2014 – zaradenie RF
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
5. schvaľuje v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec použitie prostriedkov rezervného fondu
mesta Hlohovec vo výške 16 500 € na obstaranie projektovej dokumentácie na zateplenie
a komplexnú rekonštrukciu „Slobodárne“ na Železničnej ul. v Hlohovci, spočívajúcu v zmene
účelu využitia stavby na byty.
Termín plnenia: do 31.07.2014 – zaradenie RF
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Termín plnenia: do 31.12.2014 – obstaranie PD
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, ved. odd. VaŽP“
Následne primátor mesta vyzval poslancov, aby o predloženom materiáli s uvedeným
doplnením hlasovali:
H l a s o v a n i e č. 8 – za bod 1 návrhu na uznesenie predloženého materiálu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
H l a s o v a n i e č. 9 – za bod 2 návrhu na uznesenie predloženého materiálu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
H l a s o v a n i e č. 10 – za bod 3 návrhu na uznesenie predloženého materiálu:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
H l a s o v a n i e č. 11 – za bod 4 návrhu na uznesenie - doplnenie materiálu:
ZA: 18
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1
H l a s o v a n i e č. 12 – za bod 5 návrhu na uznesenie - doplnenie materiálu:
ZA: 17
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 2
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59.
uznesenie
k Návrhu na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MsZ v Hlohovci
1. schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 59 440 € nasledovne:
v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 59 440 €,
vo finančných operáciách zvýšením príjmových finančných operácií o 59 440 €,
Termín plnenia: do 31.07.2014
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
2. schvaľuje v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta Hlohovec vo výške 59 440 € nasledovne:
3 440 € na obstaranie nového ÚPN mesta Hlohovec (dofinancovanie 1. a 2. etapy),
6 000 € na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou MK Vinohradská,
50 000 € na dofinancovanie stavebnej akcie „Parkovisko M. R. Štefánika – Hlohová“,
Termín plnenia: do 31.07.2014 – zaradenie RF
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Termín plnenia: do 31.12.2014 – realizácia
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, ved. odd. VaŽP
3. schvaľuje rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú prostriedky v kapitálovom rozpočte
mesta:
Presun kapitálových výdavkov vo výške 50 000 € z investičnej akcie „Parkovisko Michalská“
(program 6.3.) nasledovne:
10 000 € na projekt pre stavebné povolenie – parkovisko Michalská (program 5.5.)
40 000 € na investičnú akciu „Parkovisko M. R. Štefánika – Hlohová (dofinancovanie)
(program 6.3.)
Termín plnenia: do 31.07.2014 – rozpis rozpočtu
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Termín plnenia: do 31.12.2014 – realizácia
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, ved. odd. VaŽP
4. schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 zvýšením príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu o sumu 18 900 € nasledovne:
v bežnom rozpočte zvýšením príjmov o 2 400 € a zvýšením výdavkov o 2 400 €,
v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov o 16 500 €,
vo finančných operáciách zvýšením príjmových finančných operácií o 16 500 €,
Termín plnenia: do 31.07.2014 – zaradenie RF
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
5. schvaľuje v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta Hlohovec vo výške 16 500 € na obstaranie projektovej dokumentácie na
zateplenie a komplexnú rekonštrukciu „Slobodárne“ na Železničnej ul. v Hlohovci,
spočívajúcu v zmene účelu využitia stavby na byty.
Termín plnenia: do 31.07.2014 – zaradenie RF
Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO
Termín plnenia: do 31.12.2014 – obstaranie PD
Zodpovedá: Ing. Ján Husár, ved. odd. VaŽP
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6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
Materiál k voľbe hlavného kontrolóra uviedol primátor mesta – Peter Dvoran, ktorý zároveň
informoval poslancov MsZ o jednotlivých uchádzačoch o výkon funkcie hlavného kontrolóra
mesta Hlohovec, ktorými sú: Ing. Ivan Šimo, Mgr. Anna Uhráková, PhDr. Zlatica Opáleková,
Ing. Eva Kmeťová, Ing. Petra Valachová, Milan Borovský, Ing. Ján Brezovský, Ing. Zuzana
Blaškovičová, Ing. Beáta Chochlíková, Ing. Milan Domaracký, Bc. Ľubica Schottertová, Ing.
Zuzana Uvírová.
Primátor mesta navrhol, aby bol každému z kandidátov na uvedenú funkciu poskytnutý
priestor na predstavenie sa MsZ v dĺžke trvania - 3 minúty. Poslanci tento návrh odsúhlasili –
h l a s o v a n í m č. 13:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
O slovo požiadal Ing. M. Domaracký – uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že je poslancom
MsZ a je jedným z kandidátov na uvedenú funkciu, vzdáva sa možnosti zúčastniť sa tajného
hlasovania k voľbe hlavného kontrolóra. Toto rozhodnutie Ing. M. Domarackého MsZ
zobralo na vedomie – h l a s o v a n í m č. 14:
ZA: 21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Následne primátor mesta vyzval jednotlivých uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, aby
sa poslancom MsZ predstavili v krátkom vystúpení. Vymedzený priestor využili a poslancom
MsZ sa predstavili kandidáti: Ing. Ivan Šimo, Mgr. Anna Uhráková, PhDr. Zlatica Opáleková,
Ing. Petra Valachová, Ing. Ján Brezovský, Ing. Beáta Chochlíková, Ing. Milan Domaracký.
Primátor mesta – Peter Dvoran prítomných informoval, že voľba hlavného kontrolóra mesta
Hlohovec sa uskutoční tajným hlasovaním. Uviedol tiež, že mená kandidátov sú na
hlasovacích lístkoch uvedené v abecednom poradí a na hlasovacom lístku je potrebné označiť
voleného kandidáta zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom.
Primátor mesta vyzval členov volebnej a mandátovej komisie, aby prevzali pripravené
hlasovacie lístky. Členovia volebnej a mandátovej komisie hlasovacie lístky skontrolovali
a rozdali poslancom MsZ v počte 20 ks (2 poslanci chýbali, Ing. Domaracký sa vzdal
možnosti hlasovať). Po skontrolovaní priestorov vyhradených na hlasovanie a urny na
vkladanie hlasovacích lístkov sa uskutočnilo tajné hlasovanie k voľbe hlavného kontrolóra
mesta Hlohovec.
Po skončení hlasovania MVDr. O. Pestún - člen volebnej a mandátovej komisie, na základe
odovzdaných hlasovacích lístkov, oznámil nasledovné výsledky
h l a s o v a n i a č. 15
(tajné hlasovanie):
počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 20, z toho platných 20
v 1. kole voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec získali hlasy títo uchádzači:
Ing. Ján Brezovský – 5 hlasov
Ing. Milan Domaracký – 7 hlasov
Ing. Beáta Chochlíková – 1 hlas
Mgr. Anna Uhráková – 4 hlasy
Ing. Petra Valachová – 3 hlasy
Ostatní uchádzači nezískali žiadne hlasy.
Po oznámení výsledkov tajného hlasovania primátor mesta uviedol, že vzhľadom na
skutočnosť, že ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
poslancov MsZ, voľba kontrolóra bude pokračovať druhým kolom tajného hlasovania, do
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ktorého postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Tými sú: Ing. Milan
Domaracký (s počtom hlasov – 7) a Ing. Ján Brezovský (s počtom hlasov – 5).
Po krátkej prestávke, počas ktorej boli pripravené hlasovacie lístky pre druhé kolo voľby
hlavného kontrolóra, členovia volebnej a mandátovej komisie rozdali poslancom MsZ
hlasovacie lístky s menami uchádzačov postupujúcich do druhého kola. Po skončení tajného
hlasovania a spracovaní hlasovacích lístkov, MVDr. O. Pestún vyhlásil nasledovné výsledky
druhého kola voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec – h l a s o v a n i a č. 16 (tajné
hlasovanie):
počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 20, z toho platných 20
v 2. kole voľby hlavného kontrolóra mesta Hlohovec získali postupujúci kandidáti
nasledovný počet hlasov:
Ing. Ján Brezovský – 11 hlasov
Ing. Milan Domaracký – 9 hlasov.
Primátor mesta – Peter Dvoran uviedol, že vzhľadom na výsledky druhého kola voľby
hlavného kontrolóra MsZ v Hlohovci zvolilo za hlavného kontrolóra mesta Hlohovec na
funkčné obdobie od 1. 9. 2014 na šesť rokov, Ing. Jána Brezovského.
Primátor mesta Ing. Brezovskému zablahoželal k zvoleniu do uvedenej funkcie a zaželal mu
veľa pracovných úspechov.
Ing. Ján Brezovský v krátkosti poďakoval poslancom MsZ za prejavenú dôveru.
Následne primátor mesta navrhol vyplatiť hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Kozákovi
odmenu pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia, vo výške dvoch mesačných platov.
Uvedený návrh odôvodnil pracovnými výsledkami za obdobie 12 rokov, počas ktorých Ing. J.
Kozák vykonával funkciu hlavného kontrolóra.
Za tento návrh poslanci hlasovali – h l a s o v a n i e č. 17:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Ing. Ján Kozák poďakoval poslancom MsZ za ocenenie jeho dvanásťročnej práce, poďakoval
bývalému i terajšiemu primátorovi mesta za spoluprácu a kladne zhodnotil spoluprácu
s vedením mesta i poslancami MsZ. Novozvolenému hlavnému kontrolórovi zaželal pri
výkone funkcie veľa úspechov.

60.
uznesenie
k Voľbe hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MsZ v Hlohovci
1. schvaľuje návrh, aby každému kandidátovi na hlavného kontrolóra mesta Hlohovec bol
vymedzený priestor na predstavenie sa MsZ v trvaní 3 minút.
2. berie na vedomie rozhodnutie Ing. M. Domarackého, ktorý sa ako poslanec MsZ vzdal
možnosti zúčastniť sa tajného hlasovania pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Hlohovec.
3. v prvom kole volieb hlavného kontrolóra mesta Hlohovec nezvolilo hlavného kontrolóra
mesta Hlohovec.
4. v druhom kole volieb hlavného kontrolóra mesta Hlohovec zvolilo Ing. Jána Brezovského
za hlavného kontrolóra mesta Hlohovec na funkčné obdobie od 1.9.2014 na šesť rokov.
5. schvaľuje návrh na vyplatenie odmeny pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia
hlavnému kontrolórovi mesta Hlohovec, Ing. Jánovi Kozákovi, vo výške dvoch mesačných
platov.
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7. Záver
Na záver dnešného rokovania MsZ primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu
účasť a rokovanie MsZ ukončil.

Hlohovec, 10. júla 2014

Zapísala: Bc. Ida Švrčková

Príloha: Hlasovania poslancov MsZ

Ing. Eva Lukáčová
prednostka MsÚ

Peter Dvoran
primátor mesta

Ján Bedeč
overovateľ

Silvia Rybnikárová
overovateľ
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