
 
 
                                                           

 
Zápisnica zo zasadnutia MsZ 
konaného dňa 15. júla  2021 

 
 
Prítomní :  Ing. Marta Vozáriková , primátor mesta 
                        Mgr. Anetta Kalapos, hlavný kontrolór mesta 
 
Poslanci : Zoltán Kövér 
  Zuzana Nagyová 
  Pavol Koči 
  Štefan Ballók  /príchod počas zasadnutia/ 
            Aneta Tolvajová        
                       Ing. Viktor Palko, MBA 
                       Ján Kovács 
                       Bc. Tibor Mészaros / príchod počas zasadnutia/   
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
 Zasadnutie MsZ otvorila a viedla  primátorka mesta  , ktorá skonštatoval, že je 
prítomných 6 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné.  
 
           Oboznámila poslancov s programom rokovania MsZ.    
 
 Prítomní poslanci MsZ jednohlasne schválili program rokovania MsZ v Čiernej nad 
Tisou.  
  
Hlasovanie: za –  Pavol Koči, , Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, Ing. Viktor Palko,MBA, 
Zuzana Nagyová,   Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa určuje:    Viola Magyarová  
 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Aneta Tolvajová   
                                                                        Pavol Koči 
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         Prítomní poslanci MsZ  jednohlasne schválili  zapisovateľa  a overovateľov  
zápisnice.  
 
Hlasovanie: za –  Pavol Koči, , Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, Ing. Viktor Palko,MBA, 
Zuzana Nagyová,   Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
 

3.  Schválenie  návrhovej komisie 
 
Návrhová komisia:     Ing. Viktor Palko, MBA 
                                                                                   Zuzana Nagyová 
       Zoltán Kövér    
 
                                                      
Prítomní poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.  
          
Hlasovanie: za –  Pavol Koči, , Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, Ing. Viktor Palko,MBA, 
Zuzana Nagyová,   Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 

 
 

4.  Projekt MOPS-OPLZ-P08-2021-1 
 
p.primátorka informovala poslancov, že Ministerstvo vnútra SR zverejnilo výzvu na 
pokračovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby vo vybraných obciach. Oprávnení 
žiadatelia sú iba obce, ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí    
NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy . Výška 
spolufinancovania je 5 %   , maximálna dĺžka realizácia projektu je 15 mesiacov a v rámci 
projektu sa bude požadovať podpora pre činnosť 4 členov MOPS. 
 
 

1. Prítomní poslanci jednohlasne schválili zapojenie sa do výzvy , ktorej predmetom je 
podpora činnosti MOPS s projektom !Miestna občianska poriadková služba a meste 
Čierna nad Tisou, v rámci výzvy  č. OPLZ-P08.2021-1. 

 
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 

2. Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným  programom rozvoja obce. 

 
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov)  
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3./  Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou  
schvaľuje 
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových oprávnených  
výdavkov z vlastných zdrojov. 
 
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
4./ Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou  
schvaľuje  
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 
                                                                                
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
        Primátorka mesta skonštatovala, že na zasadnutie MsZ sa  o 11,06 hod. dostavili poslanci 
MsZ : Bc. Mészaros a p. Ballók.  
 

5. Rôzne 
p.Kovács – pracovníci z Telekomu  pracujú na území mesta,  po skončení prác dávajú 
pozemky do pôvodného stavu 
p. primátorka -  áno pracujú , ale pracovníci O2 a povolenie im vydal Stavebný úrad 
Ing. Palko – dotazoval sa v akom štádiu sú pozemky cintorína  
p. primátorka- vyskytol sa problém, medzi vlastníkmi pozemku je aj obec Čierna. Pozemok sa 
musí rozdeliť, zamerať , preto bude potrebné vyvolať jednanie s obcou Čierna  
Ing. Palko – v akom štádiu je ohodnotenie pozemku oproti ŽST  a kotolne  K-4  
p. primátorka- uskutočnilo sa jednanie so ŽSR,  treba ohodnotiť  majetok, bude to stáť nemalé 
peniaze, ale budeme sa s tým zaoberať. 
 
 

6. Záver 
        Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov MsZ nebolo, primátorka mesta sa 
poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ. 
 
 
     Ing. Peter Brázda, PhD                                                    Ing. Marta Vozáriková 
     Prednosta MÚ Primátor mesta 
 
 
 
 Overovatelia: Aneta Tolvajová  
                                                               Pavol Koči 
  
Zapísala: Viola Magyarová  


