
 
 
                                                           

 
 

Zápisnica zo zasadnutia MsZ 
konaného dňa 25. novembra  2021 

 
 
Prítomní :  Ing. Marta Vozáriková , primátor mesta 
                        Mgr. Anetta Kalapos, hlavný kontrolór mesta 
 
Poslanci : Zoltán Kövér 
  Zuzana Nagyová 
  Pavol Koči 
  Štefan Ballók   
            Aneta Tolvajová        
                       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, proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný - Tibor Mészáros 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa určuje:    Viola Magyarová  
 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Ján Kovács  

                                   Zoltán Kövér  
 

Prítomní poslanci MsZ  jednohlasne schválili  zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice.  
 

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

 
 

4. Dohody o zrušení a vysporiadaní  podielového 
spoluvlastníctva medzi Mestom Čierna nad Tisou a Obcou 
Čierna 
 
p.primátorka informovala poslancov, že sa jedná o pozemok  mestského cintorína. Včera bolo 
obecné zastupiteľstvo v obci Čierna . Obec určilo výmeru 6857 m2 pozemku na výmenu 
o ktorú by mali záujem .  
 
Prítomní poslanci MsZ  jednohlasne schválili zámer prevodu majetku obce formou Dohody 
o zrušení a vysporiadaní 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,  
 
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.  
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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, , Anetta Tolvajová, , Pavol Koči, 
Zuzana Nagyová ,  Ján Kovács, Štefan Ballók, Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, 
zdržali sa hlasovania – 0 poslancov, neprítomný-Tibor Mészáros ) 
 
 

5. Nákup Mikulášskych balíčkov pre občanov mesta 
Čierna nad Tisou nad 75 rokov. 
 
p.primátorka predložila návrh na nákup vitamínových balíčkov pre seniorov nad 75 rokov. 
Jednalo by sa o sumu cca 1000 eur na nákup balíčkov pre 155 dôchodcov nad 75 rokov.  
 
p.Kovács – mal dotaz prečo  nad 75 rokov? 
 
p. primátorka – lebo sa jedná o najrizikovejšiu skupinu seniorov 
 
 
Prítomní poslanci MsZ jednohlasne schválili nákup mikulášskych balíčkov pre občanov 
mesta Čierna nad Tisou nad 75 rokov, v celkovej sume do 1000 Eur s DPH /slovom: 
jedentisíc eur/. 

 

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


