Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 22. júna 2020
Prítomní :

Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
Ing. Peter Brázda, prednosta úradu
Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kotrolórka

Poslanci :

Ing. Viktor Palko
Zuzana Nagyová
Aneta Tolvajová
Bc. Tibor Mészároš
Štefan Ballók
Zoltán Kövér
Pavol Koči
Ján Kovács
Ing. Štefan Popovič

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta, ktorá skonštatovala, že je
prítomných 9 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné. Predložila program
rokovania mestského zastupiteľstva.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ v Čiernej nad
Tisou.
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určuje:
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:

PhDr. Tünde Butkyová
Pavol Koči
Ing. Štefan Popovič

(Hlasovanie: za 9 poslancov)

3. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Ing. Viktor Palko
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová

(Hlasovanie: za 9 poslancov)

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie
od 1.6.2020 do 31.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta predložila hlavná
kontrolórka písomne, čo tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Popovič sa pýtal na „ostatné výkony“ v návrhu, kde je uvedené ...odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021, 2021..., či je ten rok správne, či to nemalo
byť náhodou 2020, 2021, 2022.
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Hlavná kontrolórka skonštatovala, že ide o preklep, správne má byť 2020, 2021, 2022.
Ing. Palko informoval prítomných, že predložený návrh kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta sa môže meniť aj počas jeho trvania, ak budú mať prítomní pozmeňujúce
návrhy na vykonanie kontroly.
Viac pripomienok zo strany poslancov nebolo.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020.
(Hlasovanie: za - 9, zdržal sa – 0, proti – 0)
Prítomní poslanci poverili hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na výkon
kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti od 1.6.2020 do 31.12.2020.

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za
r. 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2019
predložila hlavná kontrolórka písomne, čo tvorí prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka
v závere odborného stanovisko odporúča schváliť Záverečný účet mesta za rok 2019 bez
výhrad.
Prítomní poslanci brali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta
Čierna nad Tisou k návrhu Záverečného účtu za rok 2019.

6. Správa audítora k Záverečnému účtu mesta za rok 2019
Primátorka mesta predložila správu audítora k Záverečnému účtu mesta za rok 2019,
ktorá je pozitívna. Audítorka potvrdila, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej
za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, výročná správa obsahuje
informácie podľa zákona o účtovníctve. Ďalej uviedla, že audítorka na základe overenia
dodržania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Mesto Čierna nad Tisou
konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Prítomní poslanci brali na vedomie správu nezávislého audítora a auditu účtovnej
závierky Mesta Čierna nad Tisou.

7. Záverečný účet mesta za rok 2019
Primátorka mesta predložila Záverečnú účet mesta za rok 2019, ktorý bol aj
zverejnený zákonným spôsobom. Ďalej uviedla, že Ing. Viktor Palko ako zástupca primátora
mesta sa v momente prijatia funkcie konateľa MPS s.r.o., Čierna nad Tisou dobrovoľne
zriekol odmeny za výkon tejto funkcie a prijal mzdu ako konateľ MPS s.r.o., pričom išiel do
nižšej mzdy ako mal jeho predchodca. Jeho mzda uvedená na sociálnej sieti je v hrubom.
Dodala, že každý občan má právo prísť na zasadnutia MsZ, aby sa aj týmto spôsobom
dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú na území mesta a nielen zo sociálnych sieti.
Ďalej uviedla, že ako zo Záverečného účtu mesta za rok 2019 vyplýva konečný stav na
účtoch mesta bol vo výške € 167 532,57 z toho boli dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške €
120 745,16 (90 tis. EUR na rekonštrukciu cintorína, € 1 212,95 MOPS, € 22 577,74 pre ZŠ
s VJS a ZŠ s VJM a záväzky zo SF vo výške € 6 954,47). Poznamenala, že 40 % z príjmu na
podielových daniach mesto odvádza školám a školským zariadeniam.
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Dotkla sa aj témy MPS s.r.o. : na sociálnych sieťach niektorí neznalí problematiky
kritizujú a navrhujú zrušenie MPS s.r.o., skonštatovala, že nie je proti adekvátnemu návrhu,
ktoré bude aj pre mesto výhodné, ale treba počítať s prepustením 29 zamestnancov, čo
v konečnom dôsledku znamená 29 rodín čo prídu o príjem a tiež doporučila zamyslieť sa aj na
čistotou a verejným poriadkom na území mesta. Dodala, že je možné síce zabezpečiť
napríklad celoplošné kosenie v meste cez rôzne firmy, ale treba zhodnotiť aj ekonomické
dopady.
Pripomienky k Záverečnému účtu mesta za rok 2019 zo strany poslancov
neboli.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie mesta Čierna nad
Tisou za rok 2019 bez výhrad.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)
Prítomní poslanci brali na vedomie, že zostatok finančných operácií v sume €
371 772,73 (slovom: tristosedemdesiatjedentisícsedemstosedemdesiatdva EUR 73/100) bol
použitý na vysporiadanie upraveného schodku bežného kapitálového rozpočtu.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili zostatok finančných operácií podľa § 15
ods. 1 písm c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume € 46 787,41
(slovom: štyridsaťšesťtisícsedemstoosemdesiatsedem EUR 41/100) na tvorbu rezervného
fondu.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0)
Primátorka mesta skonštatovala, že tento rok sú príjmy z podielových daní veľmi
biedne, mesačné výdavky mesta sú cca 150 tis. EUR – vývoz TKO, školy a školské
zariadenia, pôžičky.... Len za minulý mesiac bol príjem z podielových daní 60 tis. EUR, tento
mesiac cca 83 tis. EUR. Dodala, že ešte tento mesiac sa mesto dokáže udržať a verí v to, že od
budúceho mesiaca sa už zvýši aj príjem z podielových daní. Menšie obce dokážu šetriť na
vývoze TKO, alebo na verejnom osvetlení, ale u nás je to nepredstaviteľne. Tiež spomenula,
že prebieha kontrola z NKÚ, ktorá ešte nie je ukončená.

8. Zmluva o dielo č. 202005_51
Primátorka mesta oboznámila prítomných, že tento bod č. 8 súvisí s nasledujúcim
bodom č. 9. Ide o rozšírenie cintorína a zámenu pozemkov, ktorého vlastníkom je na jednej
strane Mesto Čierna nad Tisou a na strane druhej p. Zlata Petriková z Veľkých Trakan. Bolo
vyvolaných viac jednaní s vlastníčkou pozemku, aj by súhlasila s výmenou, ale ona chce
určiť, že v ktorej časti vymení pozemok. K výmene bolo najskôr potrebné vypracovať
znalecký posudok. Dôležité je, aby hodnota a veľkosť pozemkov určených na výmenu bola
rovnaká. Cintorín by sa rozšíril o 6 031 m2. Upozornila na skutočnosť, že sa po mesta šíria
nepravdy a to vypracovanie územného plánu ohľadom záhradkárskej osady, čo nie je pravda.
Rieši sa len rozšírenie a zmenu územného plánu na cintorín.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Zmluvu o dielo č. 202005_51 medzi Mestom
Čierna nad Tisou a spoločnosťou BOSKOV, s.r.o., Myslina 15, Humenné, ktorej
predmetom je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie na zmeny a doplnky č. 1/2020
Územného plánu mesta Čierna nad Tisou v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o
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územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v celkovej sume €
1 920,-- (slovom: jedentisícdeväťstodvadsať EUR) s DPH.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)

9. Mandátna zmluva č. 6/2020
Primátorka mesta predložila mandátnu zmluvu medzi Mestom Čierna nad Tisou a Ing.
Ivetou Sabákovou, Trebišov.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Mandátnu zmluvu č. 6/2020 medzi
mandatárom Mesto Čierna nad Tisou a mandantom Ing. Iveta Sabáková, Agátová 2396/10,
Trebišov, ktorej predmetom je vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej
dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1/2020 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou
v sume € 800,-- (slovom: osemsto EUR) .
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)
Primátorka mesta navrhla 10 minútovú prestávku.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili 10 minútovú prestávku a prerušili
rokovanie mestského zastupiteľstva od 15,57 h. do 16,07 h.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)
16,07 h. – Pokračovanie rokovanie MsZ

10. Výmena pozemku na LV č. 1355, k.ú. Čierna nad Tisou za pozemok
rovnakej výmery za účelom rozšírenia cintorína podľa znaleckého posudku
č. 15/2020
Primátorka mesta uviedla, že ide o zámer na zámenu pozemkov za účelom rozšírenia
cintorína. Dodala, že ak sa teraz schváli zámer mesta na zámenu pozemkov, ten bude
zverejnený na 15 dní na pripomienkovanie a potom sa zapracujú pripomienky a schváli sa
zmluva.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámer na zámenu pozemku registra CKN č.
parcely 534/11, druh pozemku orná pôda, vedená na LV č. 288, k.ú. Čierna nad Tisou,
spoluvlastnícky podiel Mesta Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1 v podiele 1071/1152
za pozemok registra CKN, č. parcely 511/8, druh pozemku orná pôda, vedená na LV č.
1355, k.ú. Čierna nad Tisou, vlastník Zlata Petriková, S. Petőfiho 100/2, Veľké Trakany
o rozlohe 6031 m2, t.z. 1:1. Pozemky boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 15/2020.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)
Prítomní poslanci ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 59 a, ods. 8 písm e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Čierna nad Tisou je skutočnosť, že pozemok, ktorý je predmetom zámeny je potrebný
na rozšírenie cintorína. Zámenou pozemkov dôjde k výmene pozemkov 1:1 vo verejnom
záujme. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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11. Zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií
detí a žiakov II“ pre ZŠ s VJS
Primátorka mesta predložila žiadosť riaditeľky ZŠ s VJS o možnosť zapojenia sa do
národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“. Spomenula, že tento
projekt na škole prebieha aj v súčasnosti, ale už končí. Tu by bola šanca ďalej pokračovať a
udržať si 3 úväzky pre asistentov učiteľa, 1 úväzok pre školského psychológa a 0,5 úväzku
pre špeciálneho pedagóga. Náklady pre zriaďovateľa na celú dobu projektu by boli vo výške
€ 4 260,--.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili zapojenie sa do národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“ pre ZŠ s VJS, Školská 3, Čierna nad
Tisou.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)
Prítomní poslanci jednohlasne schválili spolufinancovanie zriaďovateľom do výšky
maximálne € 4 260,-- (slovom: štyritisícdvestošesťdesiat EUR) počas trvania projektu.
(Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa – 0)

12. Žiadosť 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Primátorka mesta odovzdala slovo prednostovi MsÚ, ktorý informoval, že je to prvá
východoslovenská firma zaoberajúca sa triedením odpadu. Mesto má uzavretú v súčasnosti
zmluvu so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.. Táto spoločnosť sa stará o recykláciu odpadu
v súlade so zákonom. Pre mesto by bolo výhodnejšie, keby malo čím viac triedeného odpadu,
tým by sa znížili náklady na vývoz TKO.
Bc. Mészároš navrhol primátorke mesta vyvolať jednanie s oboma spoločnosťami
a zistiť čo a za akých podmienok vedia pre naše mesto ponúknuť.
Prítomní poslanci doporučili mestu Čierna nad Tisou vyvolať jednanie so
spoločnosťami zaoberajúcimi sa triedením odpadu s cieľom vyjednania čo najlepších
podmienok triedenia odpadu v meste Čierna nad Tisou.

13. Stanoviská komisií
Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia
Stanovisko komisie predložil jej predseda Pavol Koči písomne, čo tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Palko podotkol, že počul sťažnosti ohľadom toho, že sa nevybavujú žiadosti
občanov. Objasnil, že treba občanom vysvetliť, že boli vydané určité opatrenia vládou SR
z dôvodu COVID-19, ktoré bolo treba rešpektovať a dodržiavať a nemohli sa konať komisie
ani iné zasadnutia. Niektoré opatrenie sú aj naďalej v platnosti a preto je potrebné ich naďalej
rešpektovať.
Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Komisie pre verejný poriadok a
ochranu životného prostredia pri MsZ v Čiernej nad Tisou.
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Sociálna a bytová komisia
Stanovisko sociálnej a bytovej komisie predložila jej predsedníčka Zuzana Nagyová
písomne, čo tvorí prílohu zápisnice.
Primátorka mesta upozornila, že sa zmenil zákon o nájme nebytových priestorov a je
potrebné sa ním riadiť.
Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ
v Čiernej nad Tisou s pripomienkou k prenájmu nebytových priestorov, postupovať podľa
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Finančná a podnikateľská komisia
Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie predložil jej predseda Bc. Tibor
Mészároš písomne, čo tvorí prílohu zápisnice.
Primátorka mesta navrhla vynechať body 5. až 7. zo stanoviska komisie na základe
odporúčania právneho zástupcu mesta. V bode č. 8. stanoviska komisie navrhla vyškrtnúť za
čiarkou „... nakoľko sa podľa územného plánu jedná o zelenú plochu.“
Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie
pri MsZ v Čiernej nad Tisou.

14. Rôzne
Primátorka mesta informovala prítomných, že riaditeľka MŠ v Čiernej nad Tisou
urobila prieskum medzi rodičmi, či budú mať záujem o letnú prevádzku v škôlke. Podľa tohto
prieskumu by sa prihlásilo 14 detí. Bežná prax z minulých rokov je taká, že nakoniec do
škôlky počas letnej prevádzky nastúpi cca 7 deti. Z toho denne navštívi škôlku 4 – 5 detí.
Žiadala poslancov, aby vyjadrili svoj názor, či sa oplatí otvárať škôlku s týmto počtom.
Zdôraznila, že treba potom prevádzkovať aj kuchyňu, pretože deti musia mať teplú stravu aj
keby škôlka fungovala len 4 hodín denne.
Návrh : Prevádzkovať MŠ v Čiernej nad Tisou s počtom detí podľa prieskumu?
Hlasovanie:

za – 1 Ing. Viktor Palko

proti – 2 Ján Kovács, Zuzana Nagyová

zdržali sa – Zoltán Kövér, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Pavol Koči,
Bc. Tibor Mészároš, Aneta Tolvajová
Primátorka mesta na základe výsledkov hlasovania skonštatovala, že väčšina
poslancov považuje otvorenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin za nerentabilné.
Ďalej primátorka mesta oboznámila prítomných s projektom MPC pre asistenta v MŠ.
Riaditeľka MŠ nežiada od zriaďovateľa refundáciu na toto pracovné miesto, ktoré by malo
byť vytvorené od 1.9.2020 do 31.8.2022. Uviedla, že jej jediná požiadavka na riaditeľku MŠ
bola, že ak sa dá treba zamestnať občana nášho mesta.
Primátorka mesta oboznámila prítomných so žiadosťou p. Nagya, ktorý má záujem
o kúpu pozemkov oproti budove železničnej stanice za účelom vybudovania autoumyvárky.
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Ing. Popovič sa dotazoval, či sa Slovenská sporiteľňa sťahuje, lebo videl, že tam
prebiehajú nejaké práce.
Ing. Palko objasnil, že sporiteľňa sa už vysťahovala a v súčasnosti je priestor prenajatý
a nájomca si ho upravuje. Bude tam pekáreň p. Gulyásovej.
Ing. Popovič sa ďalej pýtal, ako stojí kultúrny dom. Primátorka mesta odpovedala, že
je potrebný ešte jeden podpis od staviteľa a môže sa kolaudovať.
Ing. Popovič sa informoval, ako je to so záhradkárskou osadou, lebo po mesta sa šíria
reči, že jeden pán si tam chce postaviť nejakú halu.
Primátorka mesta informovala prítomných, že je to síce záhradkárska osada, ktorá pred
25 rokmi uzatvorila zmluvy s užívateľmi pozemku, ale neskôr po zmene zákona sa nič ďalej
nekonalo a fungovalo to tak ako to je teraz. Boli za ňou predstavitelia záhradkárskeho zväzu
p. Glonek a p. Ivan, ale tento zväz ako taký oficiálne už neexistuje. V 90 rokov mali ľudia
možnosť odkúpiť pozemky pod svojimi záhradkami, ale nikto nekonal, ani zväz ani ľudia.
František Szabó – občan mesta odkúpil nedávno pozemok – celý pás od majiteľa a tým,
vlastne kúpil aj pozemok pod inými záhradkami, ktoré užívajú ľudia. Momentálne tí ľudia
nemajú žiaden právny vzťah k tomuto pozemku, ktorý užívajú. Jednoznačne sa tu stala chyba
na strane záhradkárskeho zväzu. Dodala, že im ponúkla pomoc a to, že zavolá nášmu
právnemu zástupcovi a dohodne stretnutie s užívateľmi pozemkov, ak prejavia záujem a môžu
konzultovať o ďalších možnostiach. Keby sa ľudia rozhodli pre súdny spor samozrejme by to
už išlo na ich vlastné náklady.

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

Ing. Peter Brázda
prednosta MsÚ

Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta

Overovatelia: Pavol Koči
Ing. Štefan Popovič

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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