
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 16. októbra 2020

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

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

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  skonštatovala,  že  je
prítomných  8  poslancov,  teda  rokovanie  MsZ  je  uznášania  schopné.  Predložila  program
rokovania mestského zastupiteľstva bez pozmeňujúceho návrhu.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou. 

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Zoltán Kövér

Štefan Ballók

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)
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3. Schválenie návrhovej komisie

Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko
Bc. Tibor Mészáros
Ing. Štefan Popovič

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)

4. Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

Primátorka mesta informovala prítomných s výsledkom obchodnej verejnej súťaže č.
1/2020, ktorá bola vyhlásená v súlade so zákonom na prenájom nebytových priestorov na ul.
Obrancov mieru 179/6 v Čiernej nad Tisou. Prihlásil sa jeden záujemca Stela Demeterová,
IČO: 53256077 a ponúkla cenu € 32,--/m2/rok.

Prítomní poslanci brali na vedomie výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový
priestor Obrancov mieru 179/6 s uchádzačom Stela Demeterová – Hostinec Dubové stoly,
IČO: 53256077, za cenu 32 €/m2/rok.

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)

5. Návratná finančná výpomoc od štátu na vykrytie výpadku v podielových
daniach

Primátorka  mesta  informovala,  že NR SR zverejnila  výpadok financií  jednotlivých
obcí  postihnutých  v rámci  pandémie  príjmom  z  podielových  daní  a  vláda  SR   ponúka
návratnú  finančnú  výpomoc  na  vykrytie  výpadku  v podielových  daniach.  Uviedla,  že  ide
o bezúročnú výpomoc, ktorú treba vrátiť až o štyri roky, teda v roku 2024 v rovnomenných
splátkach po dobu  4 rokov.  Finančná výpomoc pre mesto Čierna nad Tisou by bola vo výške
€  69 713,--. Podmienkou je vyčerpanie finančnej čiastky do konca roku 2020. 

Ing. Popovič sa dotazoval, či nie je nejaká iná možnosť, aby sa nečerpali tieto zdroje,
lebo teraz pôžička a čo bude o rok, ďalšia pôžička?

Primátorka  mesta  odpovedala,  že v súčasnej  situácií  sa  to  nedá,  pretože  mesto  má
výpadok na podielových daniach a ani občania si neplnia svoje povinnosti a majú nedoplatky
či už na dani z nehnuteľnosti alebo na poplatku za komunálny odpad. Mesto však vývoz musí
zabezpečiť a faktúry musí platiť, napriek tomu, že občania neplatia. 

Prítomní  poslanci  prerokovali  prijatie  návratných  zdrojov  financovania
poskytnutých vládou SR vo výške € 69.713,-- (slovom: šesťdesiatdeväťtisícsedemstotrinásť
EUR) na vykrytie výpadku v podielových daniach na rok 2020 na financovanie bežných
a kapitálových výdavkov mesta Čierna nad Tisou. 
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Prítomní poslanci schválili  prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých
vládou  SR  vo  výške  výpadku  podielových  daní,  t.j.  €  69 713,--  (slovom:
šesťdesiatdeväťtisícsedemstotrinásť EUR) na rok 2020 za nasledovných podmienok: 
a)  návratná  finančná  výpomoc  určená  na  krytie  výdavkov  na  výkon  samosprávnych
pôsobností s povinnosťou použitia do konca roka 2020,
b) bezúročná návratná finančná výpomoc,
c)  štvorročná  splatnosť  návratnej  finančnej  výpomoci,  splácanie  v rovnomerných
splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024.

(Hlasovanie:  za –  Ing.  Viktor  Palko,  Pavol  Koči,  Štefan  Ballók,  Zoltán  Kövér,  Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania
– Bc. Tibor Mészároš)
 

Prítomní poslanci schválili financovanie výpadku podielových daní za rok 2020.

(Hlasovanie:  za –  Ing.  Viktor  Palko,  Pavol  Koči,  Štefan  Ballók,  Zoltán  Kövér,  Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania
– Bc. Tibor Mészároš)

Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu
návratných zdrojov financovania. 

Prítomní  poslanci  splnomocnili  primátora  mesta  na  podpísanie  zmluvy
s Ministerstvom financií SR na prijatie návratných  zdrojov financovania poskytnutých zo
štátnych  finančných  aktív  na  financovanie  vyššie  uvedených  aktivít  mesta  Čierna  nad
Tisou. 

6. VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta  Čierna  nad  Tisou  č.  5/2019  o poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady

Primátorka predložila VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  mesta  Čierna  nad  Tisou  č.  5/2019  o poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady. Zmeny v predloženom VZN č. 2/2020 sa týkajú odbúrania byrokracie, ktoré
mestu bolo uložené v rámci opatrení po vykonaní kontroly NKÚ SR. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)

7.  Rekonštrukcia domu smútku v Čiernej  nad Tisou  – stavebné práce –
prieskum trhu

Prednosta  MsÚ  informoval,  že  sa  vykonal  prieskum  trhu  a bolo  predložených  6
cenových ponúk na rekonštrukciu domu smútku v Čiernej nad Tisou – stavebné práce, kde
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najlepšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť DAUNI plus s.r.o., Čierna nad Tisou vo výške
€ 79 569,54 s DPH za realizáciu stavebných prác v zmysle zadanej zákazky.

Ing. Palko sa pýtal, kto každý podal cenovú ponuku na rekonštrukciu a v akej výške?
Prednosta  MsÚ  oboznámil  prítomných  s jednotlivými  cenovými  ponukami,  z ktorých
najnižšia bola od spoločnosti DAUNI plus s.r.o., Čierna nad Tisou. 

Prítomní poslanci brali na vedomie výsledok z prieskumu trhu na zadanie zákazky
„Rekonštrukcia – Dom smútku v Čiernej nad Tisou – stavebné práce“.

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  uzatvorenie  Zmluvy  o dielo  s úspešným
uchádzačom  DAUNI  plus  s.r.o.,  Čierna  nad  Tisou  v sume  €  74.569,54  (slovom:
sedemdesiatštyritisícpäťstošesťdesiatdeväť  EUR  54/100)  s DPH,  ktorej  predmetom  je
realizácia stavebných prác v zmysle zadanej zákazky.

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, Bc. Tibor Mészáros, Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán
Kövér, Anetta Tolvajová, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič; proti – 0 poslancov, zdržali
sa hlasovania – 0 poslancov)

 8. Stanoviská komisií

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

Stanovisko komisie pre verejný poriadok a životné prostredie predložil jej predseda
Pavol Koči písomne, čo tvorí prílohu zápisnice. 

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  stanovisko  Komisie  pre  verejný  poriadok  a
životné prostredie pri MsZ v Čiernej nad Tisou.

Primátorka  mesta  oboznámila  prítomných  so  žiadosťou  OZ Nádej  pre  ČnT,  ktorá
žiada  €  5000,--  na  kvety,  stromy,  stavebný  materiál  a pod..  Uviedla,  že  mesto  nemôže
poskytnúť týmto spôsobom financie pre OZ. Ďalej oboznámila prítomných, že združenie robí
práce na území mesta, ale nekomunikujú s mestom dostatočne a dochádza k činnostiam, ktoré
komplikujú činnosť aj pre MPS s.r.o., Čierna nad Tisou. Uviedla aj príklad, kedy od nej ako
primátorky žiadali súhlas na vysadenie tují na ul. Hlavnej. Súhlas dala, ale nakoniec zistila, že
stromčeky vysadili,  ale  nie  tam kde mali  a nie  v takom počte.  Tie  stromčeky ak napadne
v zime sneh a bude sa odhrňovať môžu sa neúmyselne touto činnosťou poškodiť a na druhej
strane keď podrastú budú prekážať vodičom pri výjazde z parkoviska. 

Ing.  Palko tiež  dodal,  že  v súčasnosti  čistia  areál  bývalej  učtárne  železníc  (bývalé
jasle), čo patrí pod správu železníc, ale smetie  ukladajú na verejné priestranstvo pred garáže
bývalej hasičskej stanice. 

Ing. Popovič sa pýtal ako je to so stavebným odpadom, kto to zlikviduje?
Primátorka mesta odpovedala,  že každý si  tu musí zlikvidovať na vlastné náklady,

okrem drobného stavebného odpadu, ktoré je možné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov
po dohode s MPS s.r.o., Čierna nad Tisou. 

Finančná a podnikateľská komisia

Stanovisko  finančnej  a podnikateľskej  komisie  predložil  jej  predseda  Bc.  Tibor
Mészároš písomne, čo tvorí prílohu zápisnice. 
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Primátorka k stanovisku komisie dodala, že mesto eviduje žiadosti o kúpu nebytových
priestorov,  na  ktoré  navrhla  dať  vypracovať  súdno-znalecké  posudky  a na  základe  toho
vyhlásiť verejnú súťaž. 

Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie
pri MsZ v Čiernej nad Tisou.

Prítomní poslanci brali na vedomie ukončenie činnosti prevádzkarne IRIS – Gabriel
Németh.

9. Rôzne

Primátorka  v bode  rôzne  oboznámila  prítomných  so  žiadosťou  OSBD  Trebišov
o vyjadrenie  sa  mesta  vo  veci  oplotenia  bytového  domu  na  ul.  Zimnej  194/18.  Navrhla
odpovedať pre OSBD Trebišov v zmysle,  aby požiadali  vyjadrenie  aj  ostatných majiteľov
pozemku. 

Ing.  Popovič  sa  informoval,  že  či   by  bolo  možné  vyčísliť  úsporu  jednotlivých
školských zariadení počas doby, keď nechodili do školy. 

Primátorka mesta odpovedala, že áno je to možné. Zároveň dodala, že to čo sa možno
ušetrilo na prevádzke sa použilo na dezinfekciu. 

6. 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:  Zoltán Kövér
Štefan Ballók

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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