
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 15. februára 2022

Prítomní : Ing. Peter Brázda, PhD., prednosta úradu
Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kotrolórka

Poslanci : Ing. Viktor Palko, MBA
Bc. Tibor Mészároš
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová
Ján Kovács
Pavol Koči
Štefan Ballók

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol zástupca primátora mesta Ing. Viktor Palko, MBA,
ktorý skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné.
Predložil  program rokovania  mestského  zastupiteľstva,  kde  doporučil  vynechať  bod č.  4.
Schválenie  programu rokovania.  Požiadal  prítomných  o hlasovanie  za  program rokovania
v pôvodnom znení.  

Prítomní  poslanci  neschválili  predložený  program rokovania  MsZ v Čiernej  nad
Tisou. 
(Hlasovanie: za – 0 poslancov; proti - Ing. Viktor Palko, MBA, Bc. Tibor Mészáros, Zoltán
Kövér, Štefan Ballók, Zuzana Nagyová, Pavol Koči, Ján Kovács; zdržali sa hlasovania – 0
poslancov)

Zástupca primátora predložil na schválenie program rokovania s vynechaním bodu č.
4. Schválenie programu rokovania.

Prítomní  poslanci  schválili  program  rokovania  MsZ  v Čiernej  nad  Tisou  so
zmenou, vynechá sa bod 4. Schválenie programu rokovania. 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Bc. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók,
Zuzana Nagyová, Pavol Koči, Ján Kovács;  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: Štefan Ballók 

Ján Kovács

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

Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko, MBA
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová

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

4. Voľby 2022

Zástupca primátora informoval prítomných, že na jeseň roku 2022 sa uskutočnia voľby
do orgánov samosprávy obcí  a z toho dôvodu je  potrebné určiť  počet  poslancov a úväzok
primátora mesta na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026. Uviedol, že možno sa to zdá
ešte skoro, ale vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nemôžeme vedieť čo bude ďalej do
budúcna a je lepšie to schvaľovať v predstihu ako vôbec.

Prítomní poslanci jednohlasne určili v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
jeden volebný obvod s deviatimi volenými poslancami.
(Hlasovanie: za - Ing. Viktor Palko, MBA, Bc. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók,
Zuzana Nagyová, Pavol Koči, Ján Kovács;  proti – 0 poslancov,  zdržali sa hlasovania - 0
poslancov)

Prítomní  poslanci  jednohlasne určili  v súlade  s  §  11,  ods.  4,  písm.  i)  zákona č.
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  na  celé  nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok.
(Hlasovanie:  za -  Ing.  Viktor  Palkom  MBA,  Bc.  Tibor  Mészáros,  Zoltán  Kövér,  Štefan
Ballók,  Zuzana  Nagyová,  Pavol  Koči,  Ján  Kovács;  proti –  0  poslancov,  zdržali  sa
hlasovania - 0 poslancov)

5. Záver

Zoltán Kövér – mal dotaz ohľadom psích exkrementov, hlavne na sídlisku Družba, kde je
podľa neho už veľký problém. Ľudia,  ktorí  venčia svojich psov neodstraňujú exkrementy.
Dodal, že v budúcnosti bude problém aj s kosením trávnika. 

Ing. Palko, MBA – súhlasil s p. Kövérom, uviedol, že aj MsP by mohla viac dohľadať na
psíčkárov.  Navrhol,  aby každý majiteľ,  ktorý zaplatí  daň za  psa  dostal  do daru sáčky na
exkrementy  a možno  aj  to  pomôže.  Ďalej  dodal,  že  by  bolo  dobré  zakúpiť  aj  nádoby
a rozmiestniť ich po meste, kde by sa vhadzovali tieto exkrementy. 

Ján Kovács – sa pýtal v akom štádiu sú pozemky na rozšírenie cintorínu.

Ing. Palko, MBA – informoval,  že už je podaný návrh na kataster, po povolení vkladu sa
začnú práce na rozširovaní pozemku cintorína. 
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Ing.  Brázda,  PhD.  –  uviedol,  že  bude  potrebné  pristúpiť  aj  k revízií  starých  hrobov
a hrobových miest, čím by sa uvoľnili ďalšie miesta. 

Ján Kovács – sa pýtal, čo je s kultúrnym domom?

Ing. Palko, MBA – odpovedal, že je to v štádiu riešenia. 

5. Záver

Keďže  viacej  pripomienok  zo  strany  poslancov  nebolo  zástupca  primátora  mesta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ.

Ing. Peter Brázda, PhD.      Ing. Viktor Palko, MBA
       prednosta úradu                 zástupca primátora mesta

Overovatelia:  Štefan Ballók
Ján Kovács

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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