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Zápisnica 
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi , konaného dňa 24.11. 2022 

 
Bod č. 1 - Otvorenie  
Zasadnutie ustanovujúceho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď. Privítal novozvoleného primátora mesta Ing. 
Ondreja  Kurbela a novozvolených poslancov MsZ a prizvaných hostí.  
 
Predniesol program  slávnostnej  časti ustanovujúceho   mestského   zastupiteľstva  a príhovor 
k prítomným poslancom, primátorovi a hosťom.  
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Miloš Klenovič  
 
Predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Seredi RNDr. Mária Karmažínová oboznámila 
prítomných s výsledkami volieb do orgánov  samosprávy  obcí   v meste Sereď na primátora 
mesta a poslancov MsZ.  
 
Novozvolený primátor Ing. Ondrej Kurbel zložil predpísaný sľub,  prevzal insígnie a 
osvedčenie o zvolení a súčasne prevzal vedenie ustanovujúceho rokovania MsZ.   
 
Novozvolení poslanci  MsZ zložili predpísaný sľub.  
Novozvolený  primátor  predniesol príhovor.  
 
 
Bod č. 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
 Ing. Kurbel -  uviedol tento bod rokovania.  
 Rokovanie MsZ pokračovalo pracovnou časťou podľa programu, ktorý bol zverejnený na 
webovej  stránke a na úradnej tabuli mesta.   
  
Na zasadnutí MsZ dňa 24.112022 sa zúčastnilo 19 poslancov.  Rokovanie MsZ je uznášania 
schopné. 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
program rokovania, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. 
 
Primátor mesta Ing. Kurbel – predložil návrh na doplnenie programu rokovania MsZ - 
informácia o poverení Ing. Márie Fačkovcovej  výkonom  funkcie zástupkyne primátora.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
doplnenie programu rokovania MsZ  ako bod  č.  9 – informáciu primátora mesta 
o poverení  výkonom funkcie zástupcu primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026. 
 
 
Bod č. 3 – Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Slávka  Kramárová, JUDr. PhDr. Marek Tóth, Bc. 
Miroslava Sabová Dudášová  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
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mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Jankulár, JUDr. Martin Takáč, prof. Ing. 
Ľubomír Švorc.  
 
  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
A. zobralo  na  vedomie 

1. výsledky voľby primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Seredi 
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 
B. konštatovalo, že 

1. novozvolený primátor mesta Ing. Ondrej Kurbel zložil zákonom predpísaný 
sľub primátora mesta 

2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca mestského zastupiteľstva: 
Oľga Buchová  
JUDr. Edita Červeňová  
Bc. Anton Dúbravec  
Ing. Mária Fačkovcová  
Mgr. Matej Godáň  
Ing. Martina Hilkovičová  
Ing. Ján Himpán  
JUDr. Michal Irsák  
Mgr. Ján Jankulár  
Ing. Rastislav Jurina, PhD. 
Mgr. Tomáš Karmažín  
JUDr. Miloš Klenovič  
PaedDr. Slávka Kramárová  
Bc. Miroslava Sabová Dudášová 
Ing. Jozef Sečen 
Erik Štefanek 
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. 
JUDr. Martin Takáč 
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M. 

 
4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Ing. Kurbel - uviedol materiál .V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  Poveril JUDr. Irsáka  
zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva  v prípade  jeho neprítomnosti 
alebo neprítomnosti zástupcu primátora.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a poverilo   
poslanca JUDr. Michala Irsáka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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5. Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 
ich predsedov a členov  
5/a Zriadenie  stálych komisií  
Ing. Kurbel - uviedol  materiál. V zmysle Štatútu mesta Sereď  sú zriadené stále  komisie  pri 
MsZ, ktoré sú zložené z poslancov a z radov občanov, ktorí prejavili záujem.  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
schválilo   
zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu predsedov 
a členov komisií  

1. Legislatívno-právnu komisiu  
2. Komisiu finančnú a majetkovú 
3. Komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie 
4. Komisiu sociálnu a kultúrnu 
5. Komisiu školskú, športovú a bytovú 
6. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  
 
 
5/b Náplň  práce  komisií  
 
JUDr. Irsák - odporučil, aby  v náplni legislatívno právnej komisie bolo vypustené  
ustanovenie odborné  stanoviská a nahradiť  to znením - stanoviská a odporúčania 
k predloženým VZN.  
 
Ing. Kurbel -  v Štatúte mesta Sereď je  toto znenie  uvedené, v prípade, že  by  navrhovaná  
zmena  bola  schválená, je potrebné opraviť aj  znenie  v Štatúte mesta.  
 
JUDr. Irsák - stiahol predložený návrh.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
určuje 
náplň práce  
1. Legislatívno-právnej komisie, a to: zaujíma odborné stanoviská k návrhom 

všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na 
mestské zastupiteľstvo, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta 
a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a mestského 
zastupiteľstva. 

2. Komisie finančnej a majetkovej, a to: prerokováva materiály predkladané na 
rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. 
Jedná sa o materiály týkajúce sa nakladania s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami, 
vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávok a iných majetkových práv. 

3. Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie, a to: posudzuje žiadosti o dotácie 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, investičné 
činnosti mesta, zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, 
k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe 
životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry. 
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4. Komisie sociálnej a kultúrnej, a to: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové 
sociálne dávky a posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej 
oblasti a v oblasti kultúry. 

5. Komisie školskej, športovej a bytovej, a to: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, 
kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská 
k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov, 
prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
vypracováva k nim stanoviská a odporúčania. 

6. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
a to: sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu.  

 
5/C Voľba predsedov  stálych komisií pri MsZ 
 Ing. Kurbel - uviedol predložený materiál. Zo strany poslancov prejavili záujem o funkciu 
predsedov komisií poslanci MsZ  nasledovne: 
 
 Legislatívno- právna komisia:  
 JUDr. Michal Irsák, JUDr. Miloš  Klenovič a JUDr. PhDr. Marek Tóth.   Pán Tóth oznámil, 
že  sa nebude uchádzať o post predsedu legislatívno právnej komisie.  
 
- Finančná a majetková komisia: 
 Mgr. Tomáš Karmažín , 
 
- Komisia pre rozvoj mesta a ŽP : 
 Ing. Ján Himpán, Erik Štefanek 
 

- Komisia sociálna a kultúrna : 
  Mgr. Ján Jankulár  
 
-Školská, športová a bytová komisia:  
  PaedDr. Slávka  Kramárová . 
 
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií  verejných funkcionárov 
  JUDr. PhDr. Marek  Tóth    
 
Ing. Fačkovcová - predložila návrh, aby MsZ odsúhlasilo spôsob voľby predsedov komisií. 
Navrhla tajné hlasovanie. Návrh na tajné hlasovanie bol podporený poslancami MsZ.  
 
JUDr. Irsák -  podporil návrh, aby voľba predsedov komisií  prebehla formou tajného 
hlasovania.  
Tento spôsob  je  demokratický. Podľa metodického pokynu MV SR  je odporúčané  voliť 
tieto orgány tajným hlasovaním. Je potrebné zvoliť volebnú komisiu, ktorá spracuje výsledky  
tajného hlasovania.  
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PaedDr. Kramárová  - predsedovia všetkých komisií by mali byť volení formou tajného 
hlasovania.  
 
JUDr. Irsák - predložil procedurálny návrh, aby voľba predsedov komisií pri MsZ prebehla 
tajným  hlasovaním.  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
schválilo    
procedurálny  návrh  predložený  poslancom JUDr. Irsákom – pri voľbe predsedov  
komisií  využiť   formu  tajného   hlasovania 
 
JUDr. Klenovič  
za člena  volebnej komisie  boli  navrhnutí  členovia, ktorí prejavili záujem o post predsedu. 
Záujemca o funkciu predsedu  by nemal byť členom komisie.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
členov volebnej komisie  v zložení : 
JUDr. Edita Červeňová , JUDr. Martin Takáč , Ing,. Martina Hilkovičová  
 
JUDr. Irsák - je poslancom MsZ niekoľko volebných období.  Má  skúsenosti  týkajúce  sa 
práva, právnych noriem, dodržiavania zákonnosti z hľadiska svojej pracovnej pozície, kde 
pôsobil ako notár, advokát. Uchádza sa o funkciu predsedu  legislatívno právnej  komisie.  
 
JUDr. Červeňová  
Poslanci  MsZ uskutočnili  tajné hlasovanie  a volebná komisia  spracovala výsledky tajného 
hlasovania.  
Odprezentovala  výsledky  komisie.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
 
A. zobralo   na  vedomie   
výsledky  tajného  hlasovania  na predsedov  komisií pri  MsZ 
Komisia  pre rozvoj  mesta  a ŽP  

1. Ing.  Ján  Himpán  
Hlasovanie: prítomných 19, za 12,  proti 4, zdržalo  sa  0, nehlasovali 3 
 
2.  Erik  Štefanek  
Hlasovanie:  prítomných  19,  za 7,  proti 10, zdržalo  sa 0 , nehlasovali  2 

 
Legislatívno právna  komisia: 

1. JUDr, Michal  Irsák 
Hlasovanie:  prítomných  18,  za  7  proti 8, zdržali  sa  2,  nehlasoval  1 

      
2. JUDr. Miloš  Klenovič  

Hlasovanie:  prítomných  18,  za  11,  proti 3, zdržal sa 1 , nehlasovali 3 
 
Komisia  na  ochranu  verejného  záujmu  

 
1. JUDr. PhDr. Marek Tóth  

Hlasovanie: prítomných 19,  za  18,  proti 0, zdržal  sa  1 
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Komisia  sociálna  a kultúrna 

1. Mgr. Ján  Jankulár   
Hlasovanie: prítomných  19, za  19,  proti  0, zdržalo  sa   0  

 
Finančná   a majetková  komisia   

1. Mgr.  Tomáš  Karmažín  
Hlasovanie: prítomných  19,  za  16, proti 2, zdržal  sa  1 

 
Školská,  športová  a bytová  komisia  
     1.PaedDr.  Slávka  Kramárová    
       Hlasovanie:  prítomných  19,  za  19, proti  0, zdržalo  sa   0 
 
B. volí 
predsedov komisií: 
1. Legislatívno-právnej komisie  JUDr. Miloša  Klenoviča, 
2. Komisie finančnej a majetkovej Mgr. Tomáša  Karmažína,  
3. Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie Ing.  Jána  Himpána,  
4. Komisie sociálnej a kultúrnej Mgr. Jána Jankulára ,  
5. Komisie školskej, športovej a bytovej  PaedDr. Slávku  Kramárovú , 
6. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

JUDr.  PhDr.  Mareka  Tótha . 
 
 
5/d Voľba členov komisií  pri MsZ  
Ing. Kurbel -  uviedol predložený materiál. Je potrebné hlasovať o spôsobe voľby členov 
komisií pri MsZ.  
 
JUDr. Červeňová - predložila procedurálny návrh, aby voľba členov komisií  prebehla tajným  
hlasovaním.   
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
procedurálny  návrh  predložený  poslankyňou  JUDr.  Červeňovou -   pri voľbe  členov  
komisii využiť formu  tajného hlasovania. 
 
 
Ing. Kurbel -   informoval  MsZ  o návrhu  voľby členov komisií.  Voľba prebehne formou 
tajného  hlasovania. Na hlasovacom lístku budú uvedení poslanci aj neposlanci. Po spracovaní  
výsledkov  budú zistené preferenčné hlasy. Následne predsedovia komisií predložia návrh na 
zloženie komisie. O predloženom  návrhu sa bude  hlasovať. 
V roku 2018 bolo prijaté uznesenie, kde bol stanovený maximálny počet členov komisií 9. 
Podľa tohto uznesenia počet členov komisií je navrhovaný 9. Ak bude  predložený iný  návrh 
na počet členov komisie, bude potrebné  hlasovať o tomto návrhu.  
 
Ing. Fačkovcová - mala otázku koľko  členov  na hlasovacom lístku je potrebné zakrúžkovať?   
 
Ing. Kurbel - predseda je zvolený,  potrebné je zakrúžkovať 8 členov. Odporúča sa nepárny 
počet členov komisií. V legislatívno – právnej komisii nie je počet   záujemcov   na členov  8. 
Odporúča sa nepárny počet. Je na predsedovi komisie ako rozhodne o počte členov.   
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JUDr. Klenovič - predseda legislatívno – právnej komisie je za to, aby počet členov komisie 
bol nepárny, aby  hlasovania boli v poriadku. Predložil procedurálny návrh na určenie členov 
legislatívno –právnej komisie  v počte  maximálne 7 členov.  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
procedurálny  návrh  poslanca  JUDr.  Miloša  Klenoviča -   maximálny počet  členov  
legislatívno-právnej komisie   v počte  7. 
 
Mgr. Karmažín - predložil  návrh na doplnenie  členov na hlasovacom lístku , ktorí prejavili 
záujem o prácu v komisii finančnej  a majetkovej - Ing. Norbert Kalinai, Ing. Tibor Krajčovič, 
JUDr. Paulína Hurtová.  
 
Ing. Kurbel - na návrh predsedu komisie finančnej  a majetkovej boli ďalší kandidáti doplnení 
na hlasovacie lístky.   
 
Mgr. Godáň - má  záujem pracovať v komisii pre rozvoj mesta a ŽP.  
 
JUDr. Klenovič  - podľa  jeho názoru čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku komisií - je 
zmätočný. Nemôže sa na neho prihliadať. Nehovorí sa v ňom, kto môže byť členom komisie. 
Mesto  nezriaďuje spoločnosti, ale  zakladá alebo zrušuje spoločnosti alebo iné právnické 
osoby.  Ustanovenie tohto článku  je nezrozumiteľné , zostalo z predchádzajúceho MsZ.  
Pri voľbe členov komisie je navrhovaný Ing. Krajčovič - jeho pracovný pomer končí , podľa 
jeho názoru môže byť volený. Ak má o tomto rozhodovať legislatívno – právna komisia - 
voľba môže byť odložená, môže byť  uskutočnené  dovolenie  členov.  Počet zvolených 
členov komisie musí dávať možnosť, aby bol v budúcnosti zvolený  záujemca . Alebo by 
nemohla byť zvolená celá komisia.  Ing. Krajčovič  pejavil záujem byť členom komisie, 
urobil kroky na  ukončenie  vzťahu s mestom. 
 
Ing. Kurbel - Ing. Krajčovič - má podpísanú dohodu s bývalým primátorom  o ukončení 
pracovného pomeru. Bol navrhnutý  za člena komisie. Poslanci MsZ rozhodujú o členoch 
komisií.  
 
JUDr. Klenovič -  poslanci MsZ rozhodujú. Podľa jeho názoru Rokovací poriadok komisií 
nemá hovoriť o spôsobe kreovania komisií, ale akým spôsobom zasadá.   
Podľa ustanovenia  uvedeného v Rokovacom poriadku komisií - členom  komisie nemôže byť 
zamestnanec mestom zriadených spoločností a založených spoločností. Mesto môže založiť 
obchodné spoločností, iné právne osoby. Tieto spoločnosti nezriaďuje.  Mesto zriaďuje 
príspevkové a rozpočtové organizácie.  
  
JUDr. Takáč – bol  predložený  návrh na  doplnenie člena komisie finančnej a majetkovej Ing. 
Krajčoviča. V čase kedy prebieha voľba členov komisií, Ing. Krajčovič je  zamestnancom 
mesta. Rokovací  poriadok komisií  je platný,  nebol zmenený. Podľa jeho názoru nie je 
možné Ing. Krajčoviča zvoliť za člena komisie.   
 
JUDr. Klenovič –Rokovací poriadok komisií hovorí ako komisie rokujú. Rokovací poriadok 
MsZ hovorí ako rokuje MsZ. Komisia teraz nerokuje. V Rokovacom poriadku komisií nemá 
byť uvedené ako je komisia kreovaná, kto  môže byť členom  a akým spôsobom. Toto by 
malo byť riešené  v Rokovacom poriadku MsZ, ktoré rozhoduje kto bude členom  komisií  a 
aká komisia  bude zriadená.  
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Potrebné je pripraviť nový návrh Rokovacieho poriadku komisií. Nový právny predpis akým 
spôsobom sa komisie budú kreovať. 
  
JUDr. Irsák -nie je proti tomu, aby Ing. Krajčovič bol členom komisie,  je občanom mesta. Je 
potrebné dodržiavať platné  predpisy. Odporučil, aby Ing. Krajčovič bol za člena komisie 
zvolený, keď nebude zamestnancom mesta.  Schválením  Ing. Krajčoviča za člena, prichádza 
ku kolízii a stretu záujmov.   
 
Ing. Krajčovič  
Taktiež poslanec  Ing.  Himpán -  je zamestnancom mesta.  
 
Dňa 26.11.2022 - je jeho posledný pracovný deň na meste vo funkcii prednostu. Končí  
pracovný pomer. Sám sa neprihlásil  za člena komisie, bol oslovený, či má záujem byť 
členom komisie.   
 
Ing. Himpán  
 Pracovný pomer ukončil dňa 24.11. 2022. Do konca mesiaca november čerpá dovolenku. 
Odovzdal vykonávanú funkciu. Má výstupný list.  Bol zvolený za poslanca MsZ.   
 
Mgr. Horváthová – Ing. Himpánovi pracovný pomer  končí koncom mesiaca november. 
Každý poslanec má  podľa zákona možnosť do  30  dní  od zvolenia sa rozhodnúť  ak by 
chcel pokračovať v pracovnom pomere. Je to v poriadku.   
 
Mgr. Jankulár - Ing. Krajčovič  má 30 dní na to, aby sa vzdal pozície  na meste ak chce byť 
členom komisie .  
 
Ing. Kurbel - kreovanie  komisií je výlučne v kompetencii MsZ.  
 
JUDr. Červeňová -  oboznámila  MsZ o výsledkoch tajného hlasovania.  
 
Ing. Kurbel - podľa Rokovacieho poriadku komisií  členom komisie nemôžu byť zamestnanci 
mesta a rozpočtových a príspevkových  organizácií.   
Požiadal predsedu sociálnej a kultúrnej komisie Mgr. Jankulára , aby navrhol  nových členov  
za pani Šajbidorovú a Vargovú - Droppovú.  
 
Mgr. Jankulár – požiadal predsedu legislatívno –právnej o vyjadrenie v danej veci.  
 
Bc. Sabová Dudášová  
- Čo sa týka  členov komisií  LPK -  JUDr. Hudák  - má s mestom pracovno – právny vzťah - 
poskytuje poradenstvo občanom. Aj Bc. Ševeček - má  uzatvorenú dohodu, taktiež p. Valábek 
- je vedúcim Denného centra seniorov v Seredi.  
 
p. Štefanek - poukázal na to, že ako poslanec  prejavil záujem byť členom školskej, športovej 
a bytovej komisie. Nebol  do tejto komisie  zaradený. Požiadal o vysvetlenie. 
  
JUDr. Červeňová  
V minulosti sa stal  precedens -  členkou komisie legislatívno-právnej  bola JUDr. Vargová, 
ktorá bola právničkou mesta. Na rokovaní MsZ bolo dohodnuté, že zamestnanci  mesta 
nebudú  členmi komisií.  
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Vzhľadom k situácii aká nastala - odporučila, aby  členovia, ktorí boli zvolení a nemajú byť 
členmi  v zmysle Rokovacieho poriadku komisií, aby  na najbližšie  rokovanie  MsZ bol 
predložený návrh a boli navrhnutí členovia, ktorých predsedovia chcú mať  za  členov.  
Prebehlo tajné hlasovanie, za členov komisií boli vybratí členovia, ktorí boli uvedení  na 
hlasovacích lístkoch.  
Navrhla celé hlasovanie anulovať  a znova voliť členov komisií.  
Na pracovnej porade bolo dohodnuté  ako sa bude postupovať. Poslanci , ktorí majú záujem 
pracovať v komisiách budú navrhnutí  za členov  komisií  a tí ktorí nie sú poslancami 
prebehne tajné hlasovanie.  

 
JUDr. Irsák  
V minulosti boli stanovené pravidlá pri volení členov komisií. Podľa  jeho názoru  toto nie je 
v poriadku, keď  členom  komisie má byť zamestnanec mesta alebo príspevkovej organizácie.  

 
Mgr. Horváthová  
V predchádzajúcom  volebnom období sa dal priestor poslancom MsZ , ktorí mali záujem 
o členstvo v komisiách. Poslanci  sa prihlásili. Na návrh predsedu komisie  alebo primátora 
boli navrhovaní  členovia  komisie z radov neposlancov a o týchto sa hlasovalo . Teraz sa 
stalo to, že poslanec mal záujem byť členom komisie a nedostal sa.  
 
Ing. Kurbel - poslanci MsZ schválili  formu hlasovania a procedúru určenia členov komisií. 
Dohodnuté bolo, že budú 2 kolá. Tajným hlasovaním sa získajú  preferenčné hlasy  formou 
krúžkovania. Následne predseda komisie  bude navrhovať  členov  komisie, o ktorých sa bude 
hlasovať.   
Prebehla tajná voľba  členov. Nasleduje  návrh predsedov  na členov komisií.  
 
 
Bc. Dúbravec - mal otázku, či poslanec nemusel získať v tajnom hlasovaní viac ako 10 
hlasov, aby sa stal členom komisie? Koľko dostal p. Štefanek?.   
 
Ing. Kurbel - na pracovnom stretnutí bol dohodnutý spôsob hlasovania pri  voľbe členov 
komisií  a celá procedúra hlasovania. MsZ odsúhlasilo  tento spôsob. Na základe preferencií 
sa urobí poradie a predseda navrhuje členov. 
 
JUDr. Klenovič  tajné hlasovanie  prebehlo  tak ako bolo odhlasované. Predseda komisie má  
právo si vybrať členov komisie.  
Poslanci MsZ postupujú podľa Rokovacieho poriadku MsZ. V Rokovacom poriadku komisií 
nie sú kritériá kto  a akým spôsobom môže byť zvolený za člena komisie. Ak sa zistí 
prekážka, ktorá by bránila tomu, aby bol  členom  komisie človek ktorý bol zvolený, bude 
potrebné aby sa vzdal členstva  alebo bude odvolaný. Komisia bude doplnená o tých členov, 
ktorí budú môcť byť členmi.  
 
PaedDr. Kramárová - doteraz to bolo  tak, že poslanec ktorý prejavil záujem o členstvo 
v komisii  mal prednosť pre občanmi. Pán Štefanek bol vybratý ako poslanec.  
 
Mgr. Godáň - prejavil  záujem  byť členom komisie  a ako jediný nedostal sa do komisie  pre 
rozvoj  mesta  a ŽP  ako člen . 
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Ing. Kurbel  
Pri prečítaní  návrhu predsedu  komisie  pre  rozvoj mesta a  ŽP mohol pán Godáň  namietať, 
že sa nedostal za člena komisie pre rozvoj mesta a ŽP . MsZ  schválilo zloženie  komisie.  
 
Ing. Himpán  
Do komisie pre rozvoj mesta a ŽP nenavrhol Mgr. Godáňa , pretože ho nemal na  hlasovacom 
lístku. Ak by bol ako poslanec uvedený  na kandidátke, bol by ho zaradil do komisie. Na 
zozname nie je uvedený 
 
Mgr. Godáň - na zozname nebol, pán primátor odsúhlasil jeho dopísanie do zoznamu. Mal 
byť riadne  zvolený. Stala sa chyba.   
 
Ing. Kurbel  
Pán Godáň  bol navrhovaný do komisie,  mal byť  dopísaný na hlasovacom lístku. Poslanci  
navrhovali ďalšie mená na doplnenie komisií. Nedopatrením sa  nedostal na hlasovací lístok.  
Neboli vytlačené nové hlasovacie lístky.  Ospravedlnil sa za tieto technické problémy.   
Predložil návrh, aby sa zrušilo uznesenie týkajúce sa  zloženia komisie pre rozvoj mesta a ŽP 
a  ešte raz hlasovalo o zložení komisie pre rozvoj mesta a ŽP. 
Neprebehlo hlasovanie o zložení všetkých komisií. Je možné o komisii pre rozvoj mesta a ŽP 
opakovane hlasovať.  
  
PaedDr. Kramárová -  zobrala  späť  predložený návrh uznesenia. Predseda komisie  pre 
rozvoj mesta a ŽP navrhol nové zloženie.   
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
predložené návrhy  predsedov komisií  na členov jednotlivých komisií.  
 
A. zobralo   na  vedomie   
výsledky   tajného  hlasovania  pri  voľbe  členov  komisií.     
 
B. schválilo   
1.návrh  predsedu  legislatívno – právnej  komisie   JUDr. Miloša  Klenoviča   na 
zloženie  komisie:   
JUDr. Edita  Červeňová  
JUDr.  PhDr.  Marek  Tóth 
JUDr. Michal  Irsák 
JUDr. Martin Takáč 
JUDr.  Martin   Hudák  PhD. 
Mgr.  Peter  Janda  
 
 
2.Návrh  predsedu  finančnej  a majetkovej  komisie  - Mgr. Tomáša  Karmažína   na 
zloženie  komisie: 
Ing.  Martina   Hilkovičová  
Mgr. Matej Godáň  
Ing. Bystrík Horváth  
Ing. Denisa Gajdová  PhD. 
Ing. Bohdan Terneny  
Ing. Norbert Kalinai  
Ing. Tibor  Krajčovič   
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JUDr. Paulína  Hurtová   
 
3.Návrh  predsedu  komisie  pre rozvoj mesta  a ŽP – Ing.  Jána  Himpána  na  zloženie 
komisie: 
Ing. Rastislav  Jurina PhD. 
Ing. Jozef  Sečen  
Mgr. Matej Godáň  
Oľga Buchová  
Erik  Štefánek  
Ing. arch. Róbert Kráľ  
Bc. Adrián  Ševeček  
Ing. Lukáš  Nešťák   
 
 
 4.návrh  predsedu  komisie   sociálnej a kultúrnej – Mgr. Ján Jankulára  na zloženie  
komisie: 
Bc. Anton Dúbravec  
Bc. Miroslava  Sabová  Dudášová   
Patrik Eckert  
Vlasta  Gašparíková 
Bc. Regina Kružlíková  
Jozef Valábek  
DiS. art. Dagmar  Šajbidorová  
Mgr. Lucia  Vargová Droppová  
 
5. Návrh  predsedníčky  komisie   školskej, športovej  a bytovej  PaedDr. Slávky  
Kramárovej  na  zloženie  komisie: 
Bc. Anton Dúbravec  
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. 
Erik Štefanek  
Jozef  Blaho 
Mgr. Martin Lámala  
Božena  Vydarená 
Ing. Tibor  Krajčovič  
Ing. Stanislav   Horváth  
 
6. Návrh  predsedu  komisie  na ochranu  verejného  záujmu pri výkone  funkcií 
verejných funkcionárov   JUDr. PhDr. Marek Tótha  na  zloženie  komisie: 
JUDr. Edita  Červeňová 
Mgr. Tomáš  Karmažín 
PaedDr. Slávka   Kramárová  
JUDr. Michal  Irsák   
 
 
C.Zvolilo  
členov komisií  podľa predložených návrhov  predsedov    zriadených komisií: 
1. Legislatívno-právnej komisie 

a) poslancov :JUDr. Edita  Červeňová , JUDr.  PhDr.  Marek  Tóth, JUDr. Michal  
Irsák,  JUDr. Martin Takáč  

 



12 
 

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb :  
JUDr.  Martin   Hudák  PhD., Mgr.  Peter  Janda  

 
2.     Komisie finančnej a majetkovej 

a) poslancov : Ing.  Martina   Hilkovičová ,Mgr. Matej Godáň  
 

    b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb.: Ing. Bystrík Horváth , Ing. 
Denisa    Gajdová  PhD., Ing. Bohdan Ternény, Ing. Norbert Kalinai , Ing. Tibor  
Krajčovič ,  

      JUDr. Pavlína  Hurtová   
 

2. Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie 
a) poslancov :  Ing. Rastislav  Jurina PhD., Ing. Jozef  Sečen ,Mgr. Matej Godáň , 

Oľga Buchová ,Erik  Štefánek  
 

      b)odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. arch. Róbert Kráľ,  
          Bc. Adrián   Ševeček , Ing.  Lukáš  Nešťák   
 
3. Komisie sociálnej a kultúrnej 
      a) poslancov : Bc. Anton Dúbravec , Bc. Miroslava  Sabová  Dudášová   

 
        b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb : Patrik Eckert ,Vlasta     

Gašparíková, Bc. Regina Kružlíková ,Jozef Valábek, DiS. art. Dagmar  
Šajbidorová, Mgr. Lucia  Vargová Droppová  

 
4. Komisie školskej, športovej a bytovej 

a) poslancov : Bc. Anton Dúbravec , prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.,Erik Štefánek 
 

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Jozef  Blaho, Mgr. Martin 
Lámala, Božena  Vydarená,  Ing. Tibor  Krajčovič, Ing. Stanislav   Horváth  

 
5. Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
       poslancov: JUDr. Edita Červeňová, Mgr. Tomáš Karmažín, PaedDr. Slávka                     

Kramárová, JUDr.  Michal  Irsák  
 
 
6. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca  
Ing. Kurbel – uviedol predložený materiál. Navrhnutí sú 4 poslanci, ktorí prejavili záujem  
vykonávanie   funkcie sobášiacich.  
 
JUDr. Irsák  
Odporučil, aby  MsZ  o každom  záujemcovi  hlasovalo osobitne.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
A. schválilo     
 návrh poslanca  JUDr.  Irsáka  na   individuálne  hlasovanie  o poslancoch MsZ    na  
výkon funkcie  sobášiaceho poslanca.   
 
JUDr. Editu Červeňovú 
Hlasovanie: prítomných 19, za  19,  proti 0, zdržalo  sa  0 
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Mgr. Tomáša Karmažína 
Hlasovanie: prítomných 19 za 18,  proti 1, zdržalo sa  0 
 
JUDr. PhDr. Mareka  Tótha  
Hlasovanie: prítomných 19, za  17,  proti 1, zdržal  sa  1 
 

Bc. Miroslavu Sabovú Dudášovú  
Hlasovanie: prítomných 19, za 14, proti 0, zdržalo  sa  5 
 
B.poverilo  
výkonom funkcie sobášiaceho poslanca, ktorý bude oprávnený prijímať vyhlásenia 
o uzavretí manželstva pred matričným úradom, poslancov mestského zastupiteľstva: 
JUDr. Editu  Červeňovú,  Mgr. Tomáša  Karmažína,  JUDr. PhDr. Marek Tótha,  Bc. 
Miroslavu Sabovú  Dudášovú.  
 
 
7. Určenie platu primátora mesta  
JUDr. Irsák -  uviedol predložený materiál.  V súlade so zákonom č. 253/1994 - o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  predložil návrh na určenie 
výšky platu nového primátora. MsZ schvaľuje  rozsah výkonu funkcie primátora. Na základe  
uznesenia MsZ  č.  134/2022  zo  dňa  16.6. 2022   je primátorovi  mesta schválený  rozsah 
funkcie , bol mu schválený  plný pracovný  úväzok  na výkon funkcie.  
Výška platu sa odvíja od priemernej mzdy zamestnanca  v národnom hospodárstve vyhlásenej 
Štatistickým úradom  za predchádzajúci rok. Priemerná mzda bola stanovená vo výške 1211 
eur. K tomu treba prirátať násobok 2,81.  Toto je základný  plat.  
MsZ  môže  plat  primátora zvýšiť  maximálne o 60 %.  Predložil návrh, aby primátorovi bolo 
schválené navýšenie platu o  50 %. Predošlý primátor mal navýšenie platu  stanovené v tejto 
výške t.j. o 50 %.. Plat primátora a navýšenie  platu navrhuje od 24.11. 2022. Bude vykonávať  
rovnaký rozsah prác, veľká zodpovednosť. Bude to  náročné obdobie  vzhľadom na 
energetickú  krízu., infláciu, udržateľnosť financií.   
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
schválilo   
procedurálny  návrh  predložený poslancom JUDr. Irsákom  na  určenie platu 
primátora  mesta  Sereď   Ing.  Ondreja  Kurbela  v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 
Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvýšenie platu  primátora mesta  o 50  % od 24.11.2022 
 Hlasovanie: prítomných   19, za  9, proti 4, zdržali sa  6  
Uznesenie  nebolo prijaté  
 
Mgr. Karmažín -  predseda komisie finančnej a majetkovej predložil návrh, aby  zvýšenie 
platu primátora bolo  o 20 %.  
   
Bc. Sabová Dudášová - predložila  návrh, zvýšiť plat primátora o 40 % .Prihliadať na dnešnú 
situáciu tak ako bolo prezentované poslancom  JUDr. Irsákom.  
 
Mgr. Godáň -  predchádzajúci primátor mal navýšenie platu vo výške 50 %. Odporučil, aby  
zvýšenie platu  primátora bolo o 60 % teda maximálne.  
 
p. Štefanek  - predložil  návrh o 40 % navýšiť plat primátora. 
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PaedDr. Kramárová nedá sa porovnávať primátorov. Aj predchádzajúci primátor až po 
určitom čase mal navýšenie platu  o 50 %.  Nebolo to hneď  ako  nastúpil do funkcie 
primátora.  
 
JUDr. Klenovič - vzhľadom na niekoľko predložených návrhov  o výške  navýšenia platu  
primátora , je potrebné dohodovacie konanie  o zvýšení platu primátora.  
 
JUDr. Irsák - na základe dohodovacieho konania poslanci sa dohodli na zvýšení platu o 35 %.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a   
u r č i l o   
v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu  
primátora mesta  o 35  % od 24.11.2022. 
 
8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl  
Ing. Kurbel - uviedol predložený materiál. Do rád škôl  a školských zariadení je potrebné  
delegovať  zástupcov mesta. Bol predložený návrh  na delegovanie poslancov do týchto  rád  
škôl  a školských zariadení. Zástupcovia mesta sú delegovaní do rád škôl na 4 roky. Mestské 
zastupiteľstvo je príslušné delegovať zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov MsZ, 
zamestnancov mesta.  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
A.  schválilo  
delegovanie zástupcov zriaďovateľa  do rád škôl: 

 
     ZŠ Juraja Fándlyho:         1. Ing. Martina Hilkovičová 

2. Ing. Mária Fačkovcová 
3. JUDr. Edita Červeňová 
4. prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. 

      
    ZŠ Jana Amosa Komenského: 1. JUDr. Martin Takáč 
              2. Ing. Mária Fačkovcová 
      3. Ing. Ján Himpán 

4. Bc. Anton Dúbravec 
      

         ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:  1. JUDr. Michal Irsák 
              2. Ing. Martina Hilkovičová 
      3. Mgr. Tomáš Karmažín 

4.  PaedDr. Slávka Kramárová 
     
   MŠ Ul. D. Štúra:    1. JUDr. Edita Červeňová 
                                 2. Bc. Anton Dúbravec 
                       3. Mgr. Ján Jankulár 

4. Erik Štefanek 
     
   MŠ Komenského:   1. Oľga Buchová 
           2. PaedDr. Slávka Kramárová 
           3. Mgr. Tomáš Karmažín 

4. Bc. Miroslava Sabová Dudášová 
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B. zrušilo   
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, ktorí boli delegovaní na základe 
uznesení mestského zastupiteľstva v Seredi č. 263/2020 v časti A zo dňa 12. 11. 2020, č. 
50/2021 zo dňa 18. 02. 2021 a č. 224/2021 zo dňa 16. 09. 2021.  
     
C.  uložilo   
oznámiť príslušným radám škôl delegovaných zástupcov zriaďovateľa v termíne do  
31.12.2022. 
 
 
9. Informácia o poverení Ing. Márie Fačkovcovej do funkcie zástupkyne primátora.  
 
Ing. Kurbel - uviedol materiál. Informoval poslancov MsZ , že  na   funkčné obdobie  2022 – 
2026  poveruje  výkonom funkcie  l zástupkyne primátora  mesta  poslankyňu MsZ  Ing. 
Máriu Fačkovcovú.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a   
zobralo  na   vedomie  
informáciu primátora mesta, že dňom 24.11.2022 poveruje výkonom funkcie zástupcu 
primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026 poslankyňu Mestského zastupiteľstva v 
Seredi Ing. Máriu Fačkovcovú. 
 
JUDr. Irsák  - predložil návrh, aby   na rokovaniach MsZ neboli používané tituly  a používalo  
by  sa  meno  a  priezvisko. Bolo by to  jednoduchšie vo  verejnom priestore.    
 
Mgr. Jankulár - požiadal primátora mesta, aby  konateľ Správy majetku Sereď  predložil 
poslancom MsZ informáciu  o realizácii rekonštrukcie štadióna  na najbližšie rokovanie MsZ.  
  
Ing. Krajčovič  
Konateľ Správy majetku Sereď bude predkladateľom správy  o hospodárení  spoločnosti. Na 
rokovaní MsZ. Bude informovať  poslancov aj o štadióne.  
 
Ing. Kurbel  - poslanci MsZ majú právo predkladať interpelácie  aj konateľom spoločností, 
ktoré boli mestom zriadené.  
 
 
JUDr. PhDr. Tóth  
Poukázal na to, že pri prerokovávaní materiálu delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa do rád 
škôl  sa nehlasovalo  jednotlivo o každom návrhu.  Pri určovaní  sobášiacich bol predložený 
návrh poslanca , aby o každom záujemcovi bolo hlasované osobitne. Rada školy tiež  nie je  
jeden kolektívny orgán.  
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Po prerokovaní všetkých  bodov programu primátor mesta  Ing. Kurbel  ukončil  rokovanie 
MsZ a poďakoval všetkým za aktívnu účasť . 
 
V Seredi, dňa  25.11. 2022 
 
 
Zapísala:  Kolláriková   
 
 
 
 
Ing. Tibor Krajčovič       Ing. Ondrej Kurbel  
  prednosta MsÚ          primátor  mesta  
 
 
 
Overovatelia  zápisnice:  
 
JUDr. Miloš  Klenovič    ........................ 
 
JUDr. Edita  Červeňová     ........................ 
 

 
 


