
 
 
                                                           

 
Zápisnica zo zasadnutia MsZ 

konaného dňa 17. decembra  2021 
 
 
Prítomní :  Ing. Marta Vozáriková , primátor mesta 
                        Mgr. Anetta Kalapos, hlavný kontrolór mesta 
 
Poslanci : Zoltán Kövér 
  Zuzana Nagyová 
  Pavol Koči 
  Štefan Ballók   
             Bc. Tibor Mészáros        
                       Ing. Viktor Palko, MBA 
                       Ján Kovács 
                       Zuzana Nagyová 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 
 Zasadnutie MsZ otvorila a viedla  primátorka mesta  ,  skonštatovala, že je prítomných 
8 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 –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros, 
proti – 0 poslancov, zdržali sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný – Aneta Tolvajová/  
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa určuje:    Viola Magyarová  
 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Bc.Tibor Mészaros  

                                           Zuzana Nagyová 
 

Prítomní poslanci MsZ  jednohlasne schválili  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  
 

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

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Čierna nad Tisou na obdobie od 1.1.2022 do 
30.6.2022 
         Hlavná kontrolórka mesta predložila návrh plánu kontrolnej činnosti , ktorý tvorí prílohu 
zápisnice . 
 

1. Prítomní poslanci MsZ jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného  
     kontrolóra Čierna nad Tisou na obdobie od 1.1.2022  do 30.6.2022. 
 

2. Prítomní poslanci  MsZ poverili  hlavnú kontrolórku mesta Čierna nad Tisou na  
     výkon kontroly v súlade so schváleným  plánom kontrolnej činnosti na obdobie od     
     1.1.2022 do 30.6.2022. 

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

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
k návrhu viacročného programového rozpočtu  mesta na 
roky 2023-2024 a k návrhu programového rozpočtu mesta 
na rok 2022  
 
           Hlavná kontrolórka  predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu písomne, ktoré 
tvorí prílohu zápisnice.   
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Prítomní poslanci MsZ vzali na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2023-2024 a k návrhu 
programového rozpočtu mesta na rok 2022. 
 

6. Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2022-
2024. 
        
       Primátorka mesta predložila návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2022-2024 
písomne. K návrhu rozpočtu otvorila diskusiu. 
 
Ing.Popovič.: dotazoval sa v tabuľkovej časti str. 3 položka 292008 odvod hazardných hier  je 
návrh 0 
p.prednosta : od minulého roku mesto nevyberá správny poplatok priamo, ale vyberá štát  
a príjmy tak nevidíme, nakoľko v predchádzajúcich rokoch príjmy boli, položka musí 
figurovať. 
Ing. Popovič : str. 14 položka 611 tarifný plat MOPS 20.000 Eur zvýšenie na 30.000,- Eur 
Ing. Brázda:  MOPS skončil v máji , teraz máme 3 pracovníkov na budúci rok budú štyria, 
preto to zvýšenie. 
Ing.Popovič : str. 9 por. č. 104 cestovné vo výške 37140,-Eur  
Ing.Palko:   v tabuľkovej časti predpoklad 2021 je zrejme preklep, ktorý treba dať na pravú 
mieru, nič to však nemení na návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý je v poriadku. S rokom 2021 
sa budeme podrobnejšie zaoberať pri schvaľovaní záverečného účtu niekedy v máji 2022. 
Ing. Popovič :  súdne trovy 30.000,- Eur  
Ing. Brázda: desať ročné exekúcie pozastavili exekútori, ako nevymožiteľné  ale za úkony , 
ktoré  exekútori vykonávali nám vyfakturovali. Zo zákona sme fakturované sumy museli 
uhradiť. 
 

 Prítomní   poslanci schválili    predložený rozpočet mesta Čierna nad Tisou na rok    
2022 s výhľadom  na roky     2023-  2024.  
  

       Prítomní poslanci zobrali na vedomie súhlasné stanovisko  finančnej komisie  
       k rozpočtu na rok 2022. 
               
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová) 
 

7.  Dodatok č. 4  k  zmluve o termínovanom úvere č. 
147/2019/UZ 
 
    Prítomní poslanci  schválili  Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 47/2019/UZ 

 
 
 



 
 
                                                           

- 4 –  
 
 

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

8. VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ, školského klubu detí 
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Čierna nad Tisou. 
      
      Primátorka mesta predložila NZN č. 2/21 o určení výšky dotácie  od 1.1.2022, kde 
informovala poslancov že výška dotácie na 1 žiaka, dieťa v eurách /rok sa mení nasledovne: 
MŠ z 3076,-  na 3075 eur, Školský klub detí ZŠ s vyuč. jazykom slovenským z 579,- na 625,-
eur, školský klub detí ZŠ s vyuč. jazykom maďarským z 748,- na 750,- eur, ZUŠ skupinová 
forma  z 372,- na 375,-eur, ZUŠ individuálna forma z 1686,- na 1690,- eur a školská jedáleň 
z 355,15 na 365,-Eur- 

 
    Prítomní poslanci za uzniesli na  VZN č. 2/2021  o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa  MŠ, žiaka ZUŠ, školského klubu detí a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta  Čierna nad Tisou . 
 
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová) 
 

 
9.  VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti  

 
      Primátorka mesta predložila na schválenie VZN č. 3/2021 o miestnej dani 
z nehnuteľnosti. NKÚ nám pri kontrole  vytkol , že VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 
a VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa musia každý rok 
schvaľovať aj lkeď nie sú zmeny.  

      
      Prítomní poslanci sa  uzniesli na VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti  
 
Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová) 
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10.  VZN č. 4/2021 za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 
          Prítomní poslanci sa uzniesli   na VZN č. 4/2021 za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová) 
 
 

11.  Poistenie objektov vo vlastníctve mesta 
 
         Prednosta úradu informoval poslancov MsZ, že doteraz sme mali poistené budovy MsÚ, 
ZŠ s VJSA, ZŠ s VJM. Urobil sa prieskum na poistenie budov s tým , že sa poistí aj 
multifunkcné ihrisko a Dom smútku   v celkovej sume 2859,96 Eur s DPHc 
   
         Prítomní poslanci schválili  uzatvorenie poistnej zmluvy s úspešným uchádzačom  
UNIQA, a.s. na sumu 2859,96  Eur /slovom: dvetisícosemstopäťdesiatdeväť eur 96/100/s 
DPH na obdobie 36 mesiacov. 

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

K bodu č.12: Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového 
spoluvlastníctva medzi Mestom Čierna nad Tisou a Obcou 
Čierna 
 
 
     Prítomní poslanci MsZ  s c h v á l i l i prevod majetku obce formou Dohody o zrušení 
a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Mestom Čierna nad Tisou, Námestie 
pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 331465 (účastník v 1. rade) a Obcou Čierna 
076 43 Čierna, IČO: 331457 (účastník v 2. rade), ohľadne nehnuteľnosti:  
 
vedeného Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, v obci Čierna nad Tisou, 
v katastrálnom území Čierna nad Tisou, na LV č. 288 ako pozemky - parc. č. 534/11 – orná 
pôda vo výmere 97515 m2 evidovanej ako parcela registra „E“ na katastrálnej mape s tým, 
že veľkosť spoluvlastníckeho podielu účastníka v 1. rade činí 1071/1152-ín  v pomere k 
celku a spoluvlastnícky podiel účastníka v 2. rade činí 81/1152-inu  v pomere k celku,  
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pričom na základe návrhu geometrického plánu č. 34872728-254/21, vyhotoveného Ing. 
Alexandrom Belázom zo dňa 18.11.2021 ďalej len ako „geometrický plán“), boli z parc. č. 
534/11 – orná pôda vytvorené dve novoutvorené pozemky:  
- parc. KN-E č. 534/11 – orná pôda vo výmere 90658m2  
- parc. CKN č. 503/2 – orná pôda vo výmere 6857m2,  
 
 a to  podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že v dôsledku predmetnej dohody dôjde 

k zrušeniu podielového spoluvlastníctva k spoločným nehnuteľnostiam,  každý z účastníkov sa 
stane výlučným vlastníkom určeného pozemku. 

 
                                                                 
Podľa vyššie uvedenej dohody: 
  

c) Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Trebišov, 
katastrálny odbor, v obci Čierna nad Tisou, v katastrálnom území Čierna nad 
Tisou, na LV č. 288 ako pozemok - parc. KN-E č. 534/11 – orná pôda vo 
výmere 90658m2 sa stáva účastník v 1. rade, menovite Mesto Čierna nad 
Tisou, v celosti,  t. j. veľkosť jej spoluvlastníckeho podielu bude činiť 1/1 
v pomere k celku. 

d) Výlučným vlastníkom pozemku - vedenej Okresným úradom Trebišov, 
katastrálny odbor, v obci Čierna nad Tisou, v katastrálnom území Čierna nad 
Tisou, na LV č. 288 ako pozemok - parc. CKN č. 503/2 – orná pôda vo 
výmere 6857m2, sa stáva účastník v 2. rade, menovite Obec Čierna, v celosti, 
t. j. veľkosť jej spoluvlastníckeho podielu bude činiť 1/1 v pomere k celku. 

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

13.  Nájomná zmluva č. 928/2021  
 
Ing. Palko  - jedná sa o prenájom pozemku na vybudovanie čerpacej stanice a autoumyvárky, 
kde nájom by bol na 20 rokov. 
p.primátorka – mala dotaz, či vie uistiť Ing. Palko poslancov MsZ, že sa pozemok nebude 
časom odpredávať tretej osobe t.j. že budú žiadať o odpredaj, alebo táto zmluva obsahuje 
čisto iba prenájom na 20 rokov. 
Ing. Palko – áno jedná sa čisto o prenájom a v zmluve je zakompovaná aj zodpovednosť za 
znečisťovanie  ŽP nájomcom. 
Ing. Popovič – jedná sa o celý pozemok ? 
Ing. Palko – jedná sa o 1119 m2 nie celý pozemok, budú na pozemku umiestnené 2 boxy na 
umývanie áut a čerpacia stanica.  
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1. Prítomní poslanci  súhlasili   s uzatvorením NZ č. 928/2021 medzi MPS, s. r.o ,Zimná 
412, Čierna nad Tisou  a spoločnosťou  NP spol. s r.o., Hlavná 824/13, Kráľovský 
Chlmec . 

  
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová) 
 
2. Prítomní poslanci poverili primátorku mesta s vyjadrením súhlasu v rámci  Valného 
zhromaždenia spoločnosti MPS spol. s  r. o.,  Čierna nad Tisou . 
         
(Hlasovanie: za –  Ing. Viktor Palko MBA, Zoltán Kövér, ,  Pavol Koči, Zuzana Nagyová ,  
Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, Tibor Mészáros proti – 0 poslancov, zdržali 
sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Aneta Tolvajová 
 
 

14. 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:  Bc. Tibor Mészaros  
                                                                   Zuzana Nagyová 
 
 
  
Zapísala: Viola Magyarová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


