MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ČIERNA NAD TISOU

Uznesenie č. : 3/04/2020
Zo dňa 23. apríla 2020
K bodu č. 1: Otvorenie
1. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou.
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou so zmenou:
bod 5. sa mení na : Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka:
Overovatelia:

PhDr. Tünde Butkyová
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová

K bodu č. 3: Schválenie návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje do návrhovej komisie: Ing. Viktor Palko
Bc. Tibor Mészároš
Ing. Štefan Popovič
K bodu č. 4: Správa o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície mesta
Čierna nad Tisou za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.
K bodu č. 5: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych
služieb zo dňa 15.4.2008.
K bodu č. 6: Kontokorentný úver vo VÚB
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.
951/2017/UZ, ktorým sa upravuje výška úveru v zmysle jeho nezníženia až do splatnosti
úveru, t.j.: € 100 000,-- (slovom:jedenstotisíc EUR) do 15.10.2020 pri neznemenom
zabezpečení: blankozmenka dlžníka a Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.

K bodu č. 7: Obstaranie zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Čierna nad Tisou č.
1/2020
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
obstaranie zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou.
K bodu č. 8: Analýza majetku mesta v rámci poľnohospodárskych pozemkov
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie zákazky na vyhotovenie znaleckého
posudku na ohodnotenie poľnohospodárskych a ostatných pozemkov vo vlastníctve mesta
Čierna nad Tisou za účelom zámeru predaja, alebo prenájmu.
K bodu č. 9: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou ako zastupiteľský zbor mesta Čierna nad
Tisou, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., Čierna nad
Tisou schvaľuje prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa – stavba č. 167,
ležiaca na parcele č. 21, k.ú. Čierna nad Tisou evidovaná na LV č. 1282, k.ú. Čierna nad
Tisou (materská škola); stavba č. 312, ležiaca na parcele č. 324/4, k.ú. Čierna nad Tisou
evidovaná na LV č. 1282, k.ú. Čierna nad Tisou (kotolňa – K4); stavba č. 685, ležiaca na
parcele č. 101/2, k.ú. Čierna nad Tisou, evidovaná na LV č. 1282, k.ú. Čierna nad Tisou
(kotolňa) do vlastníctva mesta Čierna nad Tisou.
K bodu č. 10: Rôzne
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpustením poplatkov v ŠKD v ZŠ s VJS a ZŠ
s VJM v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.

Ing. Marta Vozáriková, v.r.
primátor mesta

