
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 3. októbra 2019

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
Ing. Peter Brázda, PhD., prednosta MsÚ

Poslanci : Ing. Viktor Palko
Zuzana Nagyová
Pavol Koči
Štefan Ballók
Aneta Tolvajová
Bc. Tibor Mészároš
Zoltán Kövér

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  predložila  program
rokovania  mestského  zastupiteľstva  a zároveň  navrhla  zmenu  programu  rokovania
nasledovne: za bodom 8 nasleduje bod  9.  Stanovisko  hlavného  kontrolóra  ku
kontokorentnému úveru

10. Kontokorentný úver vo VÚB – predlženie
11. Stanoviská komisií
12. Rôzne
13. Záver.

Prítomní poslanci  neschválili  predložený program rokovania MsZ v Čiernej nad
Tisou.
(Hlasovanie: za 0 poslancov, proti 7 poslancov)

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou so
zmenou: za bodom 8 nasleduje bod  

9. Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontokorentnému úveru
10. Kontokorentný úver vo VÚB – predlženie
11. Stanoviská komisií
12. Rôzne
13. Záver

 (Hlasovanie: za 7 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Bc. Tibor Mészároš

Zuzana Nagyová
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

3. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko

Aneta Tolvajová
Zoltán Kövér
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 (Hlasovanie: za 7 poslancov)
4. Dom smútku – rekonštrukcia

Primátorka mesta informovala prítomných, že je potrebné previesť majetok – budovu
Domu smútku na mesto. Mestské zastupiteľstvo musí vyjadriť vôľu, aby ona ako primátorka
na základe toho mohla konať. Previesť majetok je potrebné kvôli začatiu rekonštrukcie Domu
smútku.

Prítomní poslanci  v Čiernej nad Tisou ako zastupiteľský zbor mesta Čierna nad
Tisou, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik služieb, s.r.o., Čierna nad
Tisou schválili predaj nehnuteľnosti – stavby č. 1, ležiacej na parcele č. 357/2, k.ú. Čierna
nad Tisou evidovanej na LV č. 1282, k.ú. Čierna nad Tisou (Dom smútku) za sumu € 1,--
(slovom:  jedno  EUR)  do  vlastníctva  mesta  Čierna  nad  Tisou  formou  kúpno-predajnej
zmluvy. 
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

Prítomní poslanci jednohlasne schválili kúpu nehnuteľnosti – stavby č. 1, ležiacej
na parcele č. 357/2, k.ú. Čierna nad Tisou evidovanej na LV č. 1282, k.ú. Čierna nad Tisou
(Dom smútku)  za  sumu €  1,--  do  vlastníctva  mesta  Čierna  nad  Tisou  formou  kúpno-
predajnej zmluvy. 
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

Ďalej primátorka dodala, že prebiehajú jednania s poľnohospodármi ohľadom riešenia
pozemkov za účelom rozšírenia cintorína. Poľnohospodári predložili svoje ponuky, s ktorými
poslancov oboznámi na pracovnom stretnutí. 

5. Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ – dodatok k zmluve

Primátorka  mesta  oboznámila  prítomných  s Dodatkom  č.  1  k Zmluve  o dielo  č.
ZOD/604/2019,  kde došlo k chybe v pôvodnej  zmluve,  kde boli  rozpočtované  náklady na
vyšší počet okien a dverí ako sú v skutočnosti. Po zistení chýb sa rozpočet upravil a tým sa
znížili celkové náklady a aj výsledná suma.

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  Dodatok  č.  1  k Zmluve  o dielo  č.
ZOD/604/2019,  ktorej  predmetom  je  v Čl.  V.   „Zmluvná  cena“  diela  sa  mení
v nasledovnom znení: Zmluvná cena za dodanie celkovej zákazky sa mení – zníži podľa
priloženého rozpočtu a to  na základe  rozdielu  medzi  súťažným rozpočtom poskytnutým
objednávateľom diela a skutkovým stavom zisteným pri realizácii z € 157.106,27 (slovom:
jedenstopäťdesiatsedemtisícjedenstošesť  EUR 27/100)  s DPH na  €  153.567,59  (slovom:
jedenstopäťdesiattritisícpäťstošesťdesiatsedem EUR 59/100) s DPH.

6. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 5/2019

Primátorka  mesta  predložila  návrh  na  rozpočtové  opatrenie  č.  5/2019  písomne
a informovala  prítomných,  že  predložený  návrh  bol  prerokovaný  vo  Finančnej
a podnikateľskej  komisii  pri  MsZ  aj  v MsR,  ktoré  doporučujú  MsZ  návrh  rozpočtového
opatrenia č. 5/2019 schváliť.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 5/2019.
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(Hlasovanie: za 7 poslancov)

7. Jesenná plošná deratizácia

Prednosta  úradu informoval,  že je  potrebné tak ako každý rok vykonať pravidelnú
jesennú plošnú deratizáciu na území mesta. Predložil objednávku na celoplošnú deratizáciu
mesta vo výške € 550,--.

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  zadanie  objednávky  „Plošná  deratizácia
mesta – JESEŇ 2019“ do výšky € 550,-- (slovom: päťstopäťdesiat EUR) s DPH.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

8. Výzva na získanie dotácie z Enviromentálneho fondu – kompostéry

Primátorka mesta informovala o výzve na získanie dotácie z Enviromentálneho fondu
na kompostéry. Existujú 2 možnosti zapojenia sa a rozdiel je v spolufinancovaní v jednej je
spolufinancovanie  do výšky 5 % z ceny a v druhej  je  to  bez spolufinancovania.  Zatiaľ  sa
uvažuje o zapojení sa do oboch a v tomto prípade je 50 % zľava na spracovanie relevantnej
štúdie do výšky € 600,--. V prípade získania dotácie kompostéry budú použité pre rodinné
domy a neskôr aj pre záhradky. 

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  zadanie  objednávky  na  vypracovanie
žiadosti  o projekt  z Enviromentálneho fondu vo výške € 540,--  (slovom: päťstoštyridsať
EUR) s DPH a spracovanie relevantnej  štúdie do výšky € 600,-- (slovom: šesťsto EUR)
s DPH.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

9. Stanovisko hlavného kontrolóra ku kontokorentnému úveru

Primátorka  mesta  predložila  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  mesta  k dodržaniu
podmienok na prijatie navrhovaných zdrojov financovania písomne. 

Prítomní  poslanci  jednohlasne  brali  na  vedomie stanovisko  hlavnej  kontrolórky
mesta  Čierna  nad  Tisou  k dodržaniu  podmienok  na  prijatie  návratných  zdrojov
financovania – kontokorentného úveru z VÚB a.s..
 
10. Kontokorentný úver vo VÚB – predĺženie

Primátorka  mesta  predložila  návrh  na  predĺženie  kontokorentného  úveru  formou
dodatku č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 951/2017/VZ s nasledovnými parametrami:
Výška  kontokorentného  úveru  €  100.000,--  (slovom:  jedenstotisíc  EUR),  rámec  čerpania:
16.10.2019-30.11.2019  :  €  50.000,--;  1.12.2019-30.12.2019  :  €  100.000;  30.12.2019-
31.12.2019 : € 10,--; 1.1.2020-30.4.2020 : € 100.000,--; 1.5.2020-15.10.2020 : € 50.000,--.
Zabezpečenie  formou  blankozmenky  na  základe  dohody  o vypĺňovacom  práve
k blankozmenke č. 1411/2017/D. Poplatok za úver : 0,2 %, t.j. € 200,--. Úroková sadzba 1M
Euribor + 0,8 % p.a..

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  predĺženie kontokorentného úveru formou
Dodatku  č.  3  k zmluve  o kontokorentnom  úvere  č.  951/2017/VZ  s nasledujúcimi
parametrami:  Výška  kontokorentného  úveru  €  100.000,--  (slovom:  jedenstotisíc  EUR),
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rámec čerpania: 16.10.2019-30.11.2019 : € 50.000,--; 1.12.2019-30.12.2019 : € 100.000;
30.12.2019-31.12.2019 : € 10,--; 1.1.2020-30.4.2020 : € 100.000,--; 1.5.2020-15.10.2020 : €
50.000,--.  Zabezpečenie  formou blankozmenky na základe dohody o vypĺňovacom práve
k blankozmenke č. 1411/2017/D. Poplatok za úver : 0,2 %, t.j. € 200,--. Úroková sadzba 1M
Euribor + 0,8 % p.a..
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

11. Stanoviská komisií

Finančná a podnikateľská komisia pri MsZ

Stanovisko  komisie  predložil  jej  predseda  Bc.  Tibor  Mészároš  písomne,  čo  tvorí
prílohu zápisnice. 

Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie
pri MsZ

Prítomní  poslanci  jednohlasne  scvhálili  zmenu  prevádzkového  času  v prevádzke
Školské potreby WAU nasledovne:

Pondelok – piatok 7,30 – 16,30 hod.
Sobota 8,00 – 12,00 hod.
Nedeľa zatvorené.

(Hlasovanie: za 7 poslancov)

Sociálna a bytová komisia pri MsZ

Stanovisko komisie  predložila  predsedníčka  komisie  Zuzana Nagyová písomne,  čo
tvorí prílohu zápisnice.  Uviedla,  že v stanovisko nastal  preklep a je potrebné opraviť číslo
bytu a poschodie u Vojtecha Váradyho zo 7 poschodia na 1 poschodie a číslo bytu z 27 na
číslo 2 v bytovom dome na ul. Zimnej 194/20.

Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ.

12. Rôzne

Ing. Palko požiadal prítomných o opravu chyby v uznesení MsZ  č. 14/9/2019 zo dňa
5.9.2019 v bode č. 5  Stanoviská komisií  v bode 2 nasledovne: „o rozmeroch 3 x 6 m“ sa
opraví na „o rozmeroch 4 x 6 m“. Dodal, že žiadosť bola podaná s rozmermi 4 x 6 m, k chybe
došlo v predloženom návrhu na uznesenie.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  opravu chyby v uznesení č. 14/9/2019 zo
dňa 5.9.2019 v bode č. 5: Stanoviská komisií v bode 2 nasledovne: „o rozmeroch 3 x 6 m“
sa opraví na „o rozmeroch 4 x 6 m“.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)
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13. Záver

Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo primátorka mesta poďakovala
prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ.

Ing. Peter Brázda Ing. Marta Vozáriková
 prednosta MsÚ                 primátor mesta

Overovatelia: Bc. Tibor Mészároš
Zuzana Nagyová

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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