
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 16. decembra 2019

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

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

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  predložila  program
rokovania mestského zastupiteľstva a upozornila na chybu v písaní v bode č. 4 je uvedený
nesprávny  dátum  31.5.12020,  správne  má  byť  31.5.2020  a zároveň  navrhla  doplnenie
programu rokovania nasledovne: 

10. Vianočné osvetlenie
11. Kamerový systém
12. Rôzne
13. Záver.  

Prítomní poslanci  neschválili  predložený program rokovania MsZ v Čiernej nad
Tisou.
(Hlasovanie: za 0, proti 9 poslancov)

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  program  rokovania  MsZ  v Čiernej  nad
Tisou so zmenou: 10. Vianočné osvetlenie

11. Kamerový systém
12. Rôzne
13. Záver

(Hlasovanie: za 9 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

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

Ján Kovács
(Hlasovanie: za 9 poslancov)
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3. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko

Aneta Tolvajová
Zoltán Kövér

 (Hlasovanie: za 9 poslancov)

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna nad
Tisou na obdobie od 1.12.2019 do 31.5.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila hlavná kontrolórka mesta Čierna nad Tisou
písomne, čo tvorí prílohu zápisnice. 

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  plán  kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na obdobie od 1.12.2019 do 31.5.2020.
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

Prítomní poslanci poverili hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na výkon
kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti od 1.12.2019 do 31.5.2020.

5. VZN mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Primátorka  mesta  informovala,  že  bolo  potrebné  pristúpiť  k vypracovaniu  VZN č.
5/2019  o poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady,  nakoľko  dochádza
k zvýšeniu nákladov za vývoz a už v súčasnosti mesto dotuje vývoz TKO cca do výšky 40%
z celkových nákladov. Priblížila prítomným zmeny, ktoré obsahuje návrh VZN č. 5/2019.

Prítomní poslanci sa uzniesli na VZN mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

6. VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou

Primátorka mesta predložila návrh VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu
výchovy  k stravovacím  návykom  dieťaťa  v školských  stravovacích  zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou aj s pozmeňujúcim návrhom:

-  v článku 2 ods. 1, písm. d) sa nahradí text nasledovne: „na dieťa navštevujúce ZŠ“,
- v článku 2 ods. 1, písm. e) sa vypúšťa v celom rozsahu.

Prítomní poslanci sa uzniesli na VZN č. 6 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou s pripomienkami:

- v článku 2 ods. 1, písm. d) sa nahradí text nasledovne: „na dieťa navštevujúce ZŠ“,
- v článku 2 ods. 1, písm. e) sa vypúšťa v celom rozsahu.

(Hlasovanie: za 9 poslancov)
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7. Správa hlavnej kontrolórky mesta Čierna nad Tisou o výsledku kontroly
pokladničných hotovosti,  pokladničných kníh,  príjmových a výdavkových
dokladov za aktuálny mesiac december v roku 2018

Správu predložila hlavná kontrolórka mesta, kde v závere navrhla opatrenia zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku určila lehotu do 31.1.2020.

Ing. Popovič mal pripomienku, aby nabudúce bola správa čitateľná, pretože niektoré
veci  nie  je  vidieť.  Hlavná  kontrolórka  odpovedala,  že  práve  jej  došiel  toner,  keď tlačila
správu. 

Prítomní poslanci  brali na vedomie Správu hlavnej kontrolórky mesta Čierna nad
Tisou  o výsledku  kontroly  pokladničnej  hotovosti,  pokladničných  kníh,  príjmových
a výdavkových dokladov za aktuálny mesiac december v roku 2018.

8. Rozšírenie kúrenia v budove na ul. Hlavnej 107

Primátorka  mesta  informovala,  že  v máji  2019  sa  MsZ  uznieslo  na  rozšírení
vykurovania v budove na ul. Hlavnej 107. Dodala, že ÚPSVaR má záujem o prenájom týchto
priestorov. Ďalej informovala, že práce sa urobili a je potrebné zaplatiť faktúru vo výške €
4 180,11  s DPH.  Doporučila  uvedenú  faktúru  uhradiť  z úveru,  ktorý  máme  z VÚB  a.s.
Bratislava.

Prítomní poslanci schválili úhradu faktúry č. 2019355 vo výške € 4 180,11 (slovom:
štyritisícjedenstoosemdesiat  EUR  11/100)  s DPH  firme  DAUNI  plus  s.r.o.  v súvislosti
s realizáciou ZoD 603/08/2019 čerpaním z úveru vo VÚB a.s., Bratislava.
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

9.  Zmena orgánov obchodnej  spoločnosti  MPS,  s.r.o.,  Čierna  nad Tisou
a s tým súvisiace rozhodnutia jediného spoločníka

Primátorka mesta informovala prítomných, že Ing. Peter Brázda – konateľ a riaditeľ
MPS s.r.o., Čierna nad Tisou požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31.12.2019
a zároveň  informoval  o odstúpení  z funkcie  konateľa  MPS  s.r.o.,  Čierna  nad  Tisou
k 31.12.2019.  Uviedla,  že  na  základe  týchto  písomností  požiadala  právneho  zástupcu
o stanovisko a návrh uznesenia pre MsZ. Od 1.1.2020 bude mať MPS s.r.o. znova len jedného
konateľa a zároveň aj riaditeľa. Dozorná rada za ruší a bude sa prerokovávať cestou MsZ.

Mesto Čierna nad Tisou ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti Mestské podnik
služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o., so sídlom Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, okres
Trebišov,  Slovensko,  IČO  :  36 787 108,  spoločnosť  je  zapísaná  v obchodnom  registri
Okresného  súdu  Košice  1,  oddiel  Sro,  vložka  číslo:  19915/V,  vykonávajúci  pôsobnosť
valného zhromaždenia:

A) odvoláva konateľa Ing. Petra Brázdu, nar.   , RČ      , bytom Čierna nad Tisou, Radová
84/23,  obchodnej  spoločnosti  Mestské  podnik  služieb  Čierna  nad  Tisou  spol.  s r.o.,  so
sídlom Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, okres Trebišov, Slovensko, IČO: 36 787 108,
ku dňu 31.12.2019,
(Hlasovanie: za 9 poslancov)
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B) odvoláva riaditeľa Ing. Petra Brázdu, nar.   , RČ         , bytom Čierna nad Tisou, Radová
84/23,  obchodnej  spoločnosti  Mestské  podnik  služieb  Čierna  nad  Tisou  spol.  s r.o.,  so
sídlom Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, okres Trebišov, Slovensko, IČO: 36 787 108,
ku dňu 31.12.2019,
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

C) zrušuje dozornú radu obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou
spol. s r.o.,  so sídlom Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, okres Trebišov,  Slovensko,
IČO: 36 787 108, ku dňu 31.12.2019 a poveruje nového konateľa a riaditeľa obchodnej
spoločnosti Ing. Viktora Palka, aby zabezpečil v rámci svojej pôsobnosti výkon úkonov na
zrušenie Dozornej rady obchodnej spoločnosti. 
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

10. Vianočné osvetlenie

Primátorka mesta informovala, že je potrebné vymeniť niekoľko metrov vianočného
osvetlenia  na území mesta,  ktoré boli počas celého roka nechané vonku a boli  poškodené
pôsobením poveternostných vplyvov. 

Prítomní poslanci schválili objednávku č. 5372620, ktorej predmetom je vianočné
LED  osvetlenie  v hodnote  €  504,04  (slovom:  päťstoštyri  EUR 4/100)  s DPH  od  firmy
GENOX s.r.o., Sadov.
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

11. Kamerový systém

Prednosta úradu informoval poslancov, že minulý rok mesto požiadalo o dotáciu na
rozšírenie kamerového systému. Projekt bol úspešný a mesto získalo € 10 000,--, spoluúčasť
mesta je vo výške 25 %. Dodal, že ide o 6 kamier, ktoré budú namontované na: ul. Záhradná
na konci obytného bloku 193, križovatka ul. Školskej a Zimnej, areál detského ihriska, areál
ZŠ – telocvičňa, ul. Železničná a voľné priestranstvo s výhľadom na obytné bloky C. Uviedol,
že aj tento rok boli podané 2 projekty, z ktorých ani jeden nebol úspešný.

Ing.  Popovič  sa  pýtal,  ako  to  je  s pozemkom na  cintoríne,  či  sa  už  niečo  pohlo.
Primátorka  mesta  odpovedala,  že robí  sa  na tom,  je  potrebné vypracovať  súdno-znalecký
posudok.

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  Zmluvu  o dielo  č.  616/12/2019  medzi
Mestom Čierna nad Tisou,  Námestie  pionierov  1 a firmou Kamtech  s.r.o.,  Beniakovce,
ktorej predmetom je záverečná etapa budovania kamerového systému v hodnote € 12.600,--
(slovom: dvanásťtisícšesťsto EUR).
(Hlasovanie: za 9 poslancov)

12. Rôzne

Primátorka mesta informovala prítomných, že napriek tomu, že na ul. Obrancov mieru
177 je  viditeľne  označenie  obytného bloku zákazu  zdržiavania  sa  z dôvodu,  že  je  životu
nebezpečný  nasťahovala  sa  tam  rodina  s maloletými  deťmi.  Ide  o rodinu,  ktorá  predtým
bývala  v sociálnom  byte  a z dôvodu  vysokého  nedoplatku  bola  vysťahovaná.  Cca  rok  sa
potulovali  po  okolí  a teraz  sa  nasťahovali  do tejto  bytovky.  Mesto  vyzvalo  kuratelu,  aby
vykonala opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti  maloletých deti.  Kuratela  tejto
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rodine dňa 14.12.2019 priniesla potravinové balíčky. Ďalšie kroky kurately nám zatiaľ nie sú
známe. 

13. Záver

V závere zasadnutia MsZ primátorka mesta pozvala prítomných a Adventný koncert,
ktorý sa uskutoční 20.12.2019 v Ekumenickom kostole. Výťažok z dobrovoľných príspevkov
sa pošle na účet Mesta Prešov na pomoc obetiam výbuchu plynom. 

Ďalej primátorka mesta navrhla, aby podobne ako iné obce aj Mesto Čierna nad Tisou
finančnú čiastku, ktorú by použila na Novoročný ohňostroj darovala tiež Mestu Prešov ako
pomoc obetiam. 

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
Ján Kovács

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová

5


