
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 30. decembra 2019

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta

Mgr. Anetta Kalapos

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

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: Ing. Štefan Popovič

Zuzana Nagyová
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

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

Bc. Tibor Mészároš
Zoltán Kövér

 (Hlasovanie: za 7 poslancov)

4.  Odborné  stanovisko  hlavného  kontrolóra  k návrhu  programového
rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu programového rozpočtu mesta na
rok 2020

Odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2022 a k návrhu
programového rozpočtu mesta na rok 2020 predložila hlavná kontrolórka písomne, čo tvorí
prílohu zápisnice.

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  odborné  stanovisko  hlavného  kontrolóra
k návrhu  viacročného  programového  rozpočtu  na  roky  2021  –  2022  a k návrhu
programového rozpočtu mesta na rok 2020.  
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(Hlasovanie: za 7 poslancov)
5. Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2020 - 2022

Primátorka predložila návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2020 – 2022.
Oboznámila poslancov, že bolo potrebné pristúpiť k zmenám v príjmovej časti, nakoľko Úrad
vlády SR zverejnil na svojej stránke rozpočet na základe, ktorého by mesto malo dostať nižšiu
daň z príjmu ako pôvodne bolo rozpočtované. Ďalej uviedla, že sa pristúpi aj k vymáhaniu
nedoplatkov od občanov formou exekúcie, na ktoré však budú vyššie náklady.

Ing.  Popovič sa pýtal,  či  má mesto neplatičov za nájomné byty.  Primátorka  mesta
odpovedala,  že  sú  to  čiastoční  neplatiči,  čo  znamená,  že  napríklad  majú  uhradené  za  3
mesiace a potom jeden mesiac neuhradia a následne splácajú svoje nedoplatky. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili  Rozpočet mesta Čierna nad Tisou na rok
2020.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

6. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 7/2019

Primátorka  predložila  návrh  na  rozpočtové  opatrenia  č.  7/2019  písomne,  čo  tvorí
prílohu zápisnice.

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

7. Dodatok č. 9 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 k určení výšky
dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej  školy,  dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia

Dodatok č.  9 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.  1/2013 k určení  výšky dotácie  na
prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy  a dieťa
školského zariadenia predložila primátorka mesta písomne, čo tvorí prílohu zápisnice.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili dodatok č. 9 k VZN mesta Čierna nad Tisou
č. 1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

8.  Návrh  VZN  č.  7/2019  o pravidlách  času  predaja  v obchode  a času
prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou

Návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na  území  mesta  Čierna  nad  Tisou predložila  primátorka  mesta  písomne,  čo  tvorí  prílohu
zápisnice. 

Prítomní  poslanci  sa  jednohlasne  uzniesli  na VZN  č.  7/2019  o pravidlách  času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou.
(Hlasovanie: za 7 poslancov)
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9. Návrh VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách  a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta
Čierna nad Tisou

Návrh VZN č.  8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Čierna  nad  Tisou  predložila
primátorka mesta aj so zmenami:

- v článku 4, ods. 2, písm. c) opraviť sumu z 13 na 7 €,
- v článku 4, ods. 3, písm. c) opraviť sumu z 7 na 13 €,
- v článku 4, ods. 3, písm. d) opraviť sumu z 5 na 11 €.

Prítomní  poslanci  sa jednohlasne uzniesli na VZN č.  8/2019 o výške  príspevkov na
čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou so zmenami:

- v článku 4, ods. 2, písm. c) opraviť sumu z 13 na 7 €,
- v článku 4, ods. 3, písm. c) opraviť sumu z 7 na 13 €,
- v článku 4, ods. 3, písm. d) opraviť sumu z 5 na 11 €.

(Hlasovanie: za 7 poslancov)

10. Stanoviská komisií

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Stanovisko komisie predložil predseda komisie Pavol Koči písomne, čo tvorí prílohu
zápisnice. 

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie stanovisko  Komisie  pre  ochranu  životného
prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Čiernej nad Tisou.

Finančná a podnikateľská komisia

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

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

Prítomní poslanci brali na vedomie zriadenie prevádzky Kvetinárstvo „Henrieta“ na
ul. Hlavnej 112, Čierna nad Tisou.
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Prítomní poslanci jednohlasne schválili prevádzkový čas kvetinárstva „Henrieta“ na
ul. Hlavnej 112, Čierna nad Tisou nasledovne:
Po – Pi 8,00 – 16,00 hod. obed 12,30 – 13,00 hod.
So 8,00 – 12,00 hod.
Ne zatvorené
(Hlasovanie: za 7 poslancov)

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:  Ing. Štefan Popovič
Zuzana Nagyová

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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