
Zápisnica zo zasadnutia MsZ konaného 
dňa 26.8.2021  

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
                        Ing. Peter Brázda, prednosta

Mgr. Anetta Kalaposová, hl. kontrolór mesta

Poslanci : Ing. Viktor Palko
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová
Pavol Koči
Štefan Ballók
Aneta Tolvajová
Bc. Tibor Mészaros
Ing. Štefan Popovič
Ján Kovács

Ostatní prítomní: Bc. Tomáš Fejko, náčelník MsP

Z celkového  počtu  zvolených  poslancov  9  je  prítomných  9  ,  mestské  zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné.    
                
1. Otvorenie zasadnutia

Primátorka   mesta  privítala poslancov na zasadnutí a predložila program rokovania
mestského zastupiteľstva a dala  hlasovať. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ. 
 /Hlasovanie: za 9 poslancov   proti  0  poslancov/

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: Ing. Jácinta Kiššová 

MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Ing. Štefan Popovič
Zuzana Nagyová

 
  /Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

 
3. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko, MBA
Bc. Tibor Mészáros
Ján Kovács

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/
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4.  Rozpočtové opatrenia č.1/2021

-  primátorka: v rozpočte nebol vytvorený rezervný fond ale boli tam vytvorené ostatné
fondy.  Tieto  sa  takto  zmenia:  prvé  sa  rátalo  pre  kód  položky   454002  bol  len
predpoklad a kód položky 454001 bude už skutočnosť – preto ten rozdiel. Mali  sme
nevyčerpané 48533 € a sú to vlastne nevyčerpané dotácie pre školy a mesto (MOPS,
KC,  TSP) spolu.  T.j.  namiesto   97 500 €  odhadom,   89 212 €  skutočnosť  a  vo
výdavkoch   65 996  € a 19 216 €. 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2021. 
2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 89 212 € na 
splátku istiny úveru v sume 65 996 € a rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry 
v sume 19 216 €. 

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

5.   VZN  č.1/2021  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou

- primátorka: toto sme riešili pred časom viete o čom je reč. 

1.) Mestské zastupiteľstvo  sa uznieslo  na VZN č.  1/2021 mesta Čierna nad Tisou
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Čierna nad Tisou.  

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

6.  Rekonštrukcia Domu smútku  

- prednosta: musia sa splniť požiadavky stavebného  dozoru nad rámec projektu. Majú
sa zhotoviť preklady haly, elektroinštalácie a murovanie priečky v tvare U.

1.) Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje   objednávku  na  práce  nad  rámec  projektu
Rekonštrukcia dom smútku˝- preklady haly v˶  sume 1760,32 € s DPH  zhotoviteľ

DAUNI plus s.r.o.

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

- prednosta:  ďalšie  práce   -  požiadavka  na  zlepšenie  osvetlenia,  ktoré  nebolo
projektované. 

- Ing. Palko: staré socialistické osvetlenie, ktoré bolo treba modernizovať.

2.) Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje   objednávku  na  práce  nad  rámec  projektu
Rekonštrukcia  dom  smútku  ˝  elektroinštalácie   v˶  sume  1981,09  €  s DPH

zhotoviteľovi DAUNI plus s.r.o. 

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

- Ing. Palko: priečku v tvare U- čka, aby sa zakryl esteticky vozík s nebožtíkom. 
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3.) Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje   objednávku  na  práce  nad  rámec  projektu
Rekonštrukcia  dom  smútku  ˝  murovaná  priečka  v˶  sume  496,87  €  s DPH

zhotoviteľovi DAUNI plus s.r.o.

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

- Ing. Palko: návrh z MsR úhrady faktúr na práce nad rámec uhradiť z úveru VÚB  vo
výške 4238,28€ s DPH . 

4.) Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje   úhradu faktúr  na  práce  nad rámec projektu
Rekonštrukcia  dom smútku  ˝   zo  zostatku  úveru  vo  VÚB a.s.  v˶  sume  4238,28

s DPH.

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

7.  Rozšírenie MŠ 

-  primátorka  :  v septembri  sa  má  otvoriť  pol  dňová  trieda,  a na  tieto  treba  vytvoriť
prezliekareň  pre učiteľky a zamurovať priečky pri  schodoch – vyžaduje  to hygiena.  Tiež
výdajňu pre stravovanie v sume 4645,94 €. Zo sadrokartónu sa vypraví priečka smerom do
školy, aby pre malé deti to bolo bezpečné na schodiskách a urobia sa prechodové dvere.  
 

1.) Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje  zadanie objednávky pre potreby rozšírenia MŠ
v sume 4645, 94 € zhotoviteľovi DAUNI plus s.r.o. 

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

 2.)  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje     úhradu    faktúry,  ktorej  predmetom  je
rozšírenie  MŠ v sume 4645, 94 € zo zostatku úveru vo VÚB a.s. 

/Hlasovanie: za 9 poslancov  proti 0 poslancov/

8.  Stanoviská komisií.

- Koči: Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok. 

Výrub 1 ks dreviny u p. Gergo Kiss, komisia  doporučuje žiadosti vyhovieť. Žiadosti p. Pavla
Šebáka v zastúpení vlastníkov bytového domu o výrub 2 ks dreviny doporučuje vyhovieť.
Oznámenie MPS o výrube  2 ks vyschnutých  stromov – 1 breza, 1 jaseň.

1.) Mestské  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  stanovisko  komisie  životného  prostredia
a verejný poriadok. 
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- primátorka: Oslovíme železnice , na pešej zóne sú vyschnuté stromy v značnom počte, je to
ich vlastníctvo , ohrozujú zdravie našich obyvateľov mesta. Urobí sa fotodokumentácia a tá sa
pošle, aby sa to urýchlilo. 

 - Nagyová: Sociálna a bytová komisia. 
Členovia komisie doporučujú podľa prijatých žiadosti: 

- Anikó Pinteová – nevyhovuje má vlastný rodinný dom.
-  Mária  Ficzuová,  Mária  Tippanová,  Bartolomej  Balog,  Denisa  Čemerová  –  majú
pohľadávky voči mestu teda ich žiadosť je vyňatá z evidencie. 
-  Karolína  Pokutová,  Erik  Ficu  –  mesto  nedisponuje  vhodným  bytom  –  vyňaté
z evidencie.
- Adrián Kanalas Margita Karasová žiadosť o výmenu bytu. Od žiadosti p. Kanalas
odstúpil, je to bezpredmetné. 
- Ján Szollosi- prepis po nebohom na manželku. 
- František Lakatoš, Adriana Lakatošová, Jozef Balog zaradiť do evidencie. 

- primátorka: sociálna bytovka sa postupne vyprázdňuje nakoľko VSE a ani SPP neposkytujú
merače, nakoľko došlo ku krádeži médií. Postupne vyprázdnime bytový dom a presunieme ,
tých, ktorí si vážia svoje bývanie na nižšie poschodia.

2.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko komisie sociálnej a bytovej. 

9.  Rôzne.

 - Kovács : v meste je znova veľa túlavých psov, treba to riešiť. Nevidím efektivitu odchytu.
 -  Ing.  Palko:  oslovil  ma podnikateľ,  že  by mal  záujem  o vybudovanie  čerpacej  stanice
a umývarky na ul. Tarkanskej parc. č. 514/2, 514/3. 

1.) Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie  zámer spoločnosti  MPS s.r.o. Zimná 412,
Čierna nad Tisou prenajať pozemok vo vlastníctve MPS s.r.o. Čierna nad Tisou , parc.
č. 514/2, 514/3, ul. Trakanská, za cieľom zriadenia čerpacej stanice a umývarky pre
motorové vozidlá. 

2.) Mestské  zastupiteľstvo   súhlasí  so  zriadením  čerpacej  stanice  a umývarky  pre
motorové vozidlá – podľa predloženého návrhu. 

10.  Záver.

 - Na záver primátorka mesta  poďakovala  prítomným za účasť  a ukončila rokovanie MsZ. 
   

Ing. Marta Vozáriková
 primátor mesta

Overovatelia :  Nagyová Zuzana
Ing. Štefan Popovič

 

Zapísala Ing. Jácinta Kiššová
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