
Zápisnica zo zasadnutia MsZ  
konaného dňa 8. apríla 2022 

 
 

Prítomní : Ing. Peter Brázda,PhD 
     
 
Poslanci : Ing. Viktor Palko,MBA 
  Zoltán Kövér 
  Zuzana Nagyová 
  Pavol Koči 
  Bc.Tibor Mészaros 
             Anetta Tolvajová        
                        Ing. Štefan Popovič  
                        Ján Kovács  
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
 Zasadnutie MsZ otvoril a viedol zástupca primátorky mesta  Ing. Viktor Palko,MBA 
ktorý skonštatoval, že je prítomných  8 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné.  
 
           Oboznámil poslancov s programom rokovania MsZ so zmenou v programe a to: 
vynechať bod 4. a bod č. 6 Odpredaj prebytočného majetku mesta tento bod nahradiť  Správou 
o kontrolnej  činnosti HK  vykonávanej v meste Čierna nad Tisou v roku 2021.    
 

1. Prítomní poslanci MsZ neschválili program rokovania MsZ  
program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou.  

 
(Hlasovanie: za –  0 poslancov,  proti: Ing. Viktor Palko, MBA, Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , 
Anetta Tolvajová, Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács, ;  Bc. Tibor Mészáros ,  
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
     2.  Prítomní poslanci  schválili program rokovania so zmenou : vynecháva  sa bod 4.  a bod 
6-odpredaj prebytočného majetku mesta  sa nahrádza bodom Správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra vykonanej v meste Čierna nad Tisou v roku 2021 
          
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,MBA, , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, Ing. 
Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa určuje:    Viola Magyarová  
 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Ing. Štefan Popovič   
                                                                        Anetta Tolvajová 
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(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,,MBA , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, Ing. 
Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
3.  Schválenie  návrhovej komisie 
 
Návrhová komisia:      Zuzana Nagyová  
        Zoltán Kövér  
                                                                                    Pavol Koči 
   
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,, MBA , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, 
Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
   
4.  VZN č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Čierna nad Tisou .  
  
Ing. Brázda – Návrh VZN bol zverejnený na ÚT mesta a webovej stránke  mesta od 11.3.2022.                                            
Informoval poslancov MsZ, že sa muselo pristúpiť k úprave z dôvodu zvýšenia cien.  
 
     Prítomní poslanci sa uzniesli na VZN č. 1/2022  
 
 
 (Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,, MBA , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, 
Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
                                                                          
5.   Správa  o kontrolnej činnosti HK vykonávanej v meste Čierna nad Tisou 
v roku 2021.  
      Správa predložená písomne.  
 
      Prítomní poslanci  brali na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti  HK vykonávanej 
v meste Čierna nad Tisou v roku 2021. 
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6. Správa o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021   
       
     Správa o činnosti MsP predložená písomne . 
p. Kovács -   V správe mi chýbajú dve veci. Keď som dobre porozumel chýbajú  členovia MsP. 
Bc. Fejko –   Áno potrebovali by sme navýšiť aspoň o 3 príslušníkov MsP. 
Ing.Palko,MBA – Rozprávali sme sa s p. primátorkou , že by sme potrebovali zvýšiť počet 
príslušníkov. Budeme sa tým určite zaoberať. 
Bc. Fejko -    A ešte  dvaja príslušníci sú pred dôchodkom. 
Ing Palko, MBA -    Takže je potrebné zvýšiť o 5 príslušníkov   
p. Kovács  -   A druhá vec vidím tu pri  odmenách, že chýba p. náčelník 
Ing. Palko,MBA-   Je to v kompetencií p. primátorky , určite jej tlmočím  pripomienku  p. 
poslanca       
 
 
       Poslanci MsZ brali na vedomie Správu o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2021 do 
31.12.2021 
 
 
7. Objednávka turistickej mapy – podpora CR 
 
Ing. Palko, MBA - ide o zviditeľnenie nášho mesta  cestou tejto turistickej mapy. 
Ing.Brázda – môžeme navrhnúť zakreslenie  vedľajších ciest – skratiek v okolí  pre lepšiu 
orientáciu.  
 
    Prítomní poslanci schváli úhradu predfaktúry č. 22163 pre spoločnosť VKÚ Harmanec,  
s. r. o.  vo výške 1008,-Eur /slovom: jedentisícosem eur/. 
 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,, MBA , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, 
Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
8.  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  
 
Ing. Palko, MBA - Každý rok sa schvaľuje Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.  
 
         Poslanci schválili Zmluvu o poskytovaní  auditorských služieb medzi mestom Čierna 
nad Tisou a Ing. Agátou Molnárovou, Kráľovský Chlmec vo výške 1.200,-Eur / slovom: 
jedentisícdvesto eur/. 
 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko,, MBA , Pavol Koči,, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, 
Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová , Ján Kovács,   Bc. Tibor Mészáros , proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
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9. Stanoviská komisií  
 
        Zástupca primátora mesta oboznámil poslancov, že zasadala len  sociálna a bytová komisia 
dňa 4.4.2022 .  
 
      Poslanci brali na vedomie stanovisko  komisie sociálnej a bytovej  
           
 
10. Rôzne 
 
      Zástupca primátora mesta informoval poslancov MsZ, že pravdepodobne sa koncom 
mesiaca opäť zídu, treba schváliť deratizáciu v meste, opravu výtlkov v meste  a odpredaj 
prebytočného majetku mesta. 
p. Kovács – Informoval sa v akom štádiu je pozemok na cintoríne.   
Bc. Mészaroš – Už to riešime pol roka, musí sa to konečne doriešiť 
p. Kovács -  Na pešej zóne  a parku je 17 vyschnutých stromov 
Ing.Palko,MBA – Vlastníkom sú Železnice a Slovenský pozemkový fond, majiteľ pozemku by 
mal vyriešiť túto situáciu. 
Ing. Brázda – Vlastníkom pešej zóny je Slovenský pozemkový fond, park prenajíma mesto od 
železnice  
Ing. Popovič- Mal pripomienku k MsP, že príslušníci v tme chodia bez vesty, neosvetlený, bol 
prípad keď jednu pani uhryzol pes. Z jednej strany sanitka, z druhej MsP, bolo  skoro ráno ešte 
tma a príslušníci  MsP nemali ani vesty,  ľudia akurát išli do práce, nastal chaos. 
 
 
  9. Záver 
 
    Keďže  viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo , zástupca primátorky mesta sa 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ.  
 
 
 
 

Ing. Peter Brázda, PhD            Ing. Viktor Palko, MBA 
      prednosta MsÚ                       zástupca  primátora mesta 
  
 
       Overovatelia : Ing. Štefan Popovič 
         Anetta Tolvajová  
 
 
 
 
 
Zapísala: Viola Magyarová 
 


