
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 27. januára 2020

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

Poslanci : Ing. Viktor Palko
Zuzana Nagyová
Aneta Tolvajová
Bc. Tibor Mészároš
Ing. Štefan Popovič
Štefan Ballók
Ján Kovács

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  predložila  program
rokovania mestského zastupiteľstva.  

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  program  rokovania  MsZ  v Čiernej  nad
Tisou.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Štefan Ballók

Aneta Tolvajová
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

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

Zuzana Nagyová 
Ing. Štefan Popovič

 (Hlasovanie: za 7 poslancov)

4. Zmluva DATALAN

Primátorka  mesta  predložila  zmluvu  o poskytovaní  služieb  informačného  systému,
ktorý používa mesto. Zmluva sa uzatvára každý rok, ale tento rok nastali zmeny a po dohode
s poskytovateľom ostala  cena  na  tej  istej  úrovni  ako doteraz  a upravili  sa  len  podmienky
poskytovania niektorých služieb. Ročne je to € 2 870,-- bez DPH.

Ing. Palko informoval, že MsR doporučila schváliť zmluvu s DATALAN.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Licenčnú zmluvu a zmluvu o poskytovaní
služieb  č.  1/2020  medzi  Mestom Čierna  nad  Tisou  a DATALAN a.s.,  Krasovského  14,
Bratislava.
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(Hlasovanie: za 7 poslancov)
5. Projekt – Elektrické rozvody na ul. Školská 188/28 

Primátorka mesta informovala, že VSD vykonala kontrolu na čierny odber elektriny,
kde sa aj skutočne zistil čierny odber na ul. Školskej 188/28 a Obrancov mieru 180. Problém
je v nájomných bytoch na ul.  Školskej  188/28,  kde teraz  VSD odmieta  namontovať  nové
elektromery pre nových nájomcov z dôvodu častého výskytu čierneho odberu. 

Primátorka mesta oboznámila prítomných s možnosťou riešenia situácie a to tým, že
pred obytným blokom uloží skrinka, kde budú elektromery a z jednotlivých poschodí a bytov
sa stiahnu rozvody.  Cena je  cca  26 tis.  EUR. Zároveň dodala,  že je  vypísaný projekt  na
získanie finančných zdrojov do výšky cca 20 tis. EUR na vybudovanie takejto rozvodovej
skrine.  Uviedla,  že  je  potrebné  urobiť  niečo,  aby  zodpovední  občania  nedoplácali  na
nezodpovedných.

Prítomní  poslanci  jednohlasne schválili   zapojenie  sa  do  výzvy  na  predkladanie
žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity na rok 2020.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  povinné  spolufinancovanie  v prípade
úspešnosti  žiadosti  o zapojenie  do  projektu  v zmysle  výzvy  na  predkladanie  žiadosti  na
podporu  sociálnych  a kultúrnych  potrieb  a riešenie  mimoriadne  nepriaznivých  situácií
rómskej komunity na rok 2020 vo výške 5 % z vlastných prostriedkov, alebo iných zdrojov
žiadateľa. 
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  zadanie  objednávky  na  vypracovanie
žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity v roku 2020 spoločnosti EUprojects s.r.o., Košice vo výške € 600
(slovom: šesťsto EUR).
 (Hlasovanie: za 7 poslancov)

Ing. Popovič navrhol riešiť osvetlenie okolo miestneho ekumenického kostola, hlavne
v časti medzi budovou na ul. Hlavnej 107 a Hlavnej 195.

6. Darovacia zmluva – Kamerový systém Železničná polícia

Primátorka mesta informovala, že v roku 2006 sa cez štátne financie investovalo do 3
ks kamier, ktoré boli namontované na monitorovanie pohybu občanov na a v okolí železničnej
stanici.  Kamera  bola  v inventári  mesta,  ktoré  ho  časom odpísalo  už  na  nulovú  hodnotu.
V prípade ak by sa tieto kamery pokazili, alebo nastal s nimi problém mesto by malo náklady
na opravu. Keďže kameru obsluhovalo a obsluhuje oddelenie ŽP Čierna nad Tisou navrhla,
aby sa tieto kamery darovali pre MV SR, KR PZ Košice, Oddeleniu ŽP v Čiernej nad Tisou.

Mészároš navrhol, že ak by MV SR nemohlo tento dar prijať doporučil darovať ŽSR
Čierna nad Tisou.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer a spôsob darovania kamerového systému
používaného Železničnou políciou v Čiernej nad Tisou z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
a poriadku  v okolí  železničnej  stanice  v Čiernej  nad  Tisou  a to  s  osobitným  zreteľom
ďalšieho zabezpečenia bezpečnosti  a poriadku na železničnej  stanici  Čierna nad Tisou,
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ktorý  je  vedený  v inventarizácii  mesta  Čierna  nad  Tisou  v zostatkovej  hodnote  €  0,--
(slovom: nula EUR), spôsobom darovacou zmluvou do vlastníctva Ministerstva vnútra SR
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb..
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

7. Ekonomický stav na MPS s.r.o., k 1.1.2020 – oboznámenie

Primátorka  mesta  oboznámila  prítomných  so  súčasným  ekonomickým  stavom
v spoločnosti MPS s.r.o. Čierna nad Tisou. Predložila mesačné výdavky spoločnosti,  ktoré
prekračujú dotáciu, ktoré je im poskytnutá na základe zmluvy od mesta. Mesačne na vykrytie
všetkých výdavkov, ktoré spoločnosť má im chýba cca 9 tis.  EUR, ktoré je spôsobené aj
nárastom minimálnej mzdy. Navrhla zvýšiť mesačnú dotáciu pre MPS s.r.o. o 3 tis. EUR, tzn.
z 25 tis. EUR na 28 tis. EUR počnúc mesiacom január 2020 a ostatné je na konateľovi MPS
s.r.o., aby ako podnikateľ s dlhoročnou skúsenosťou sa snažil zarobiť pre spoločnosť, tak aby
nedochádzalo k strate. 

Ing.  Palko ako konateľ súhlasil  s týmto návrhom a povedal,  že sa bude snažiť  aby
v rámci  podnikateľskej  činnosti,  ktorú  MPS  s.r.o.  vykonáva  získal  financie  potrebné  na
prevádzku, nakoľko MPS s.r.o. zamestnáva 29 ľudí, ktorí potrebujú prácu aj mzdu. 

Ing. Popovič sa pýtal, že čo s kotolňami, ktoré sú vo vlastníctve MPS s.r.o.?
Ing. Palko odpovedal, že za tieto kotolne platí MPS s.r.o. mestu daň z nehnuteľnosti.

Ďalej uviedol, že MPS s.r.o. príde aj o prevažnú časť financií z nájomného, nakoľko SLSP
avízovala zatvorenie filiálky od marca 2020. Preto bude potrebné riešiť aj tento stav. 

Primátorka  mesta  ďalej  navrhla,  keďže konateľ  má právo zo zákona určiť  si  sebe
mesačný plat, ale on  tak neurobil mesačný plat pre konateľa  a riaditeľa MPS s.r.o., Čierna
nad  Tisou  vo  výške  €  2 100,--  v hrubom.  Prítomní  poslanci  nemali  k návrhu  primátorky
žiadne pripomienky. 

Ing.  Palko vyhlásil,  že  v prípade  hlasovania o budúcnosti  MPS s.r.o.  ako aj  o jeho
plate ako konateľa MPS s.r.o., Čierna nad Tisou nebude hlasovať.

Prítomní poslanci brali na vedomie vyhlásenie Ing. Palka.

Prítomní poslanci brali  na vedomie informáciu o aktuálnom ekonomickom stave
spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., Čierna nad Tisou.

Prítomní poslanci schválili navýšenie celkovej dotácie pre MPS s.r.o., Čierna nad
Tisou z rozpočtu mesta Čierna nad Tisou formou Dotačnej zmluvy z € 300 000,-- (slovom:
tristotisíc EUR) na € 336 000,-- (slovom: tristotridsaťšesťtisíc EUR) na rok 2020 z dôvodu
zvýšenia minimálnej mzdy v zmysle novely zákona platného od 1.1.2020.
(Hlasovanie: za 6 poslancov, nehlasoval 1 – Ing. Palko)

Prítomní poslanci schválili pre konateľa a riaditeľa MPS s.r.o., Čierna nad Tisou
mzdu vo výške € 2 100,-- (slovom: dvetisícjedensto EUR) – hrubá mzda. 
(Hlasovanie: za 6 poslancov, nehlasoval 1 – Ing. Palko)

8. Národný projekt BOKKÚ – Komunitné centrum

Primátorka  mesta  predložila  zmluvu  o spolupráci  s Implementačnou  agentúrou
MVSVaR SR, ktorej predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
IAMPSVR  SR  a poskytovateľom  pri  implementácií  NP  BOKKÚ,  kód  ITM  S2014+:
312041Y403.
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Prítomní poslanci schválili zmluvu o spolupráci medzi mestom Čierna nad Tisou,
Námestie  pionierov  1  a Implementačná  agentúra  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí
a rodiny SR, Špitálska 6, Bratislava, ktorej predmetom je úprava zmluvných podmienok,
práv a povinností medzi IAMPSVR SR a poskytovateľom pri implementácií NP BOKKÚ,
kód ITM S2014+: 312041Y403.
(Hlasovanie: za 6 poslancov, nehlasoval 1 – Mészároš, neprítomný pri hlasovaní)

9. Národný projekt – TSP II

Primátorka  mesta  predložila  zmluvu  o spolupráci  s  Implementačnou  agentúrou
MPSVaR SR,  ktorej predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
IA MPSVR SR a spolupracujúcim subjektom pri implementácii národného projektu podpora
a zvyšovanie kvality TSP.
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zmluvu o spolupráci medzi mestom Čierna
nad Tisou, Námestie pionierov 1 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
vecí  a rodiny  SR,  Špitálska  6,  Bratislava,  ktorej  predmetom  je  úprava  zmluvných
podmienok,  práv  a povinností  medzi  IA  MPSVR  SR  a spolupracujúcim  subjektom  pri
implementácii národného projektu podpora a zvyšovanie kvality TSP.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

10. Zmluva BOZP a PO

Prednosta  MsÚ  predložil  zmluvu  na  poskytnutie  služby,  ktorej  predmetom  sú
komplexné služby v oblasti  BOZP, PO a preventivára PO obce medzi  mestom Čierna nad
Tisou a Ing. Teréziou Oreničovou BOZPORT na obdobie 24 mesiacov na sumu € 1 488,--
(slovom:  jedentisícštyristoosemdesiatosem  EUR)  ročne.  Informoval,  že  táto  zmluva  sa
uzatvára na 2 roky, cena je rovnaká ako bola v predchádzajúcom období, podmienky sa tiež
nemenia.

Prítomní  poslanci  schválili  uzatvorenie  zmluvy  na  poskytnutie  služby,  ktorej
predmetom  sú  komplexné  služby  v oblasti  BOZP,  PO  a preventivára  PO  obce  medzi
mestom Čierna nad Tisou a Ing. Teréziou Oreničovou BOZPORT na obdobie 24 mesiacov
na sumu € 1 488,-- (slovom: jedentisícštyristoosemdesiatosem EUR) ročne.
(Hlasovanie: za 6 poslancov, nehlasovala 1 – Tolvajová, neprítomná pri hlasovaní)

11. Stanoviská komisií

Primátorka mesta informovala, že v uplynulom období nezasadala žiadna komisia pri
MsZ.

12. Rôzne

Ján Kovács požiadal, aby po poruche na vodovodnom potrubí na ul. Hlavnej 195 bola
uskutočnená terénna úprava z dôvodu, že prekopaný úsek je v dezolátnom stave, ktorý ostal
po oprave potrubia. Doporučil vyzvať VVS o uskutočnenie nápravy. 

Prednosta úradu dodal, že VVS oznamuje listom, že dokedy dá terén do pôvodného
stavu, zatiaľ k tomu nedošlo. Zašle sa im výzva. 
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Tibor Meszároš sa pýtal,  ako to bude s tradičným klobásovým festivalom, kedy sa
plánuje.

Primátorka mesta odpovedala,  že tento rok sa neplánuje z dôvodu, že nie sú na to
financie. 

Ján Kovács navrhol, nakoľko aj on má o tom vedomosti, že je o to veľký záujem, aby
súťažiace  družstva si  to  samé financovali.  Bol  toho názoru,  že pre súťažiacich  to nebude
problém.

Primátorka mesta sa vyjadrila, že ak sa to zorganizuje týmto spôsobom nemá k tomu
žiadne výhrady.

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:  Štefan Ballók
Aneta Tolvajová

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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