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Zápisnica zo zasadnutia MsZ konaného  

dňa 21.6.2022   
 

 

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta 

                        Ing. Peter Brázda, prednosta 

 

Poslanci : Ing. Viktor Palko 

Zuzana Nagyová 

Štefan Ballók 

  Aneta Tolvajová 

  Mgr. Tibor Mészaros 

   Ing. Štefan Popovič 

  Ján Kovács 

 

Ostatní prítomní: Ing. Oliver Kišš 

 

Z celkového počtu zvolených poslancov 9 je prítomných 7 , mestské zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.     

                 

1. Otvorenie zasadnutia 

 
 Primátorka  mesta  privítala poslancov na zasadnutí a predložila program rokovania 

mestského zastupiteľstva a dala  hlasovať.  

 

   

  /Hlasovanie: za 0 poslancov      proti  7  poslancov/ 

  

Primátorka mesta navrhla doplnenie programu a to:  

 

 12. Nákup požiarnych rebríkov – KD.  

 13. Rôzne. 

14. Záver 

 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili doplnený program rokovania MsZ. 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti  0  poslancov/ 

  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa určuje:    Ing. Jácinta Kiššová  

 

MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Mgr. Tibor Mészáros 

       Štefan Ballók 

       

   /Hlasovanie: za 7 poslancov     proti 0 poslancov/ 
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3. Voľba návrhovej komisie 
 

Návrhová komisia:     Ing. Viktor Palko, MBA 

        Ing. Štefan Popovič  

        Ján Kovács 

   

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

4.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za 

rok 2021 
 

-  primátorka zhrnula všetko zo záverečného účtu , zostatok finančných operácii je 

71210,15 € ., tvorí základ rezervného fondu. Prebytok 107 227,12 € podľa stanoviska 

hlavného kontrolóra odporúča schváliť na tvorbu rezervného fondu.  

 

1) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta Čierna nad Tisou k záverečnému účtu mesta za rok 2021.  

 

5.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 
 

- primátorka: audit hovorí, že všetko je podľa zákona. Audítor konštatuje, že výsledky 

sú pravdivé v súlade so zákonom. Výdavky sa znížili tiež pre Covid a tiež vláda 

neprispievala v v takej výške ako v predchádzajúcich rokoch. Audítor konštatuje, že 

mesto Čierna nad Tisou konalo podľa zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

1) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky mesta Čierna nad Tisou k 31.12.2021.  

 

 

6.  Záverečný účet mesta za rok 2021   

  
- primátorka: otváram k tomuto bodu diskusiu . 

- Mgr. Mészáros: finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala záverečný účet 

mesta za účasti pána ekonóma Ing. Olivera Kissa a komisia k záverečnému účtu nemá 

žiadne výhrady.  

- Ing. Popovič: nemám k tomu nič ale tie skútre sa neprehlásili? 

- prednosta: ešte nie , dnes sme o tom hovorili , že ich dočasne odhlásime.  

- primátorka: k záverečnému účtu moje skonštatovanie. Pred 12 rokmi som preberala 

s mínusovou hodnotou. Tí ktorí prídu po nás začínajú s plusom . Nám to trvalo 2 – 3 

roky kým sme sa dostali do plusu. A posledné obdobia Covid  2 roky a tiež v tomto 

období aj vojna na Ukrajine sťažuje naše napredovanie.  

 

1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  celoročné hospodárenie mesta Čierna and Tisou 

za rok 2021 bez výhrad. 

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 
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2.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 

107 277,13 € (slovom: jednostosedemtisícdvestodvadsaťsedem eur a trinásť 

eurocentov). 

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

 

 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna 

nad Tisou na obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022.  
 

1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Čierna nad Tisou na obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022.   

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 
2.) Mestské zastupiteľstvo poveruje  hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na 

výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na obdobie od 

1.7.2022 do 31.12.2022.   

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 
 

 

8.  Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s VJS . 

 
- primátorka: 26.5.2022 sa konalo výberové konanie, prihlásila sa jedna osoba Mgr. Silvia 

Bacskaiová,  na návrh školskej rady, po posúdení  všetkých doručených dokladov a splnení 

predpokladov na funkciu , školská rada navrhla za riaditeľku Mgr. Silviu Bacskaiovú.  

 

1.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Mgr. Silvie Bacskaiovej za 

riaditeľku ZŠ s VJS na základe výsledkov výberového konania na túto funkciu.   

 

 

9.  Výberové konanie  - riaditeľ ZUŠ. 

 
 - primátorka : na základe návrhu školskej rady z výsledku výberového konania, kde sa 

prihlásila jedna osoba Iveta Antlová DiS.art., ktorá mala všetky doklady a predpoklady na 

riaditeľku ZUŠ. 

1.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Ivety Antlovej DiS.art. za 

riaditeľku ZUŠ na základe výsledkov výberového konania na túto funkciu.  

 

10.  Odpredaj prebytočného majetku mesta – vyhodnotenie ponúk. 

 
- prednosta: boli nám doručené obálky , ktoré majú byť otvorené na jednom zo zasadnutí MsZ  

t.j. teraz a skontrolujú sa formálne stránky ponúk a na inom zasadnutí sa schváli priamy 

odpredaj ak sa lehote odstránia prípadné nedostatky ponúk a k sú.  
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Otváranie obálky: K-3  ponuka 7 800 € , v zmysle znaleckého posudku minimálna hodnota má 

byť 7 700 €. Záujemca Jaroslav Čech, účel použitia sklad.  

- primátorka : vzhľadom k územnému plánu, a blízkostí obytnej zóny, doplniť bližšiu 

špecifikáciu využitia daného objektu ako sklad.  

- Mgr. Mészáros: skladovať je možné rôzny tovar, aby to len upresnil.  

- prednosta: má tu všetko , čestné prehlásenia jeho aj manželkine, a súhlas obidvoch na 

spracovanie osobných údajov, len nech doplní o aký sklad sa jedná 

 

Otváranie obálky: K-4  v zmysle znaleckého posudku minimálne 18 200 €, ponuka 18 500 € od 

Slov Ukra trans s.r.o  .  Tiež sklad,  treba to upresniť . Všetko je blízko obytných zón , môj 

návrh – aké produkty budú uskladnené.  Konateľ František Szabó chýba  čestné prehlásenie, že 

nie je blízkou osobou primátorky a ďalších funkcionárov mesta.  

 

- primátorka: v obidvoch prípadoch treba doplniť ponuky, určíme lehoty, a ak splnia tak na 

ďalšom zastupiteľstve sa pristúpi k priamemu odpredaju. Máte nejaké požiadavky na 

uchádzačov? 

 

1.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o priebehu zámeru priameho 

odpredaja majetku.  

 

11.  Stanoviská komisií. 

 
- Mgr. Mészáros: finančná komisia zasadala 6.6.2022 , žiadosť p. Ficua nechať na ďalšie 

zastupiteľstvo. Záverečný účet bol podkladom , ktorý už sme schválili v predchádzajúcom bode 

bez výhrad na návrh komisie.  

 
1.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie 

pri MsZ v Čiernej nad Tisou.  

 

12.  Nákup požiarnych rebríkov - KD. 
 

- primátorka: dostali sme výtku od požiarnikov, že treba domontovať na budovu kultúrneho 

domu požiarne rebríky .  

- prednosta: budova rozmerovo potrebuje požiarne rebríky. 

- primátorka:  treba dva požiarne rebríky . 

- prednosta:  zospodu je ochranný kôš, ktorý bude zatvorený , aby nebolo prístupné pre 

obyvateľov .  

Ponuky od firiem na rebríky:  

1. Fa. 3120 € Construktor, povrchová úprava žiarové zinkovanie.  

2. Fa. 1950 € s DPH JBD, povrchová úprava základný a vrchný náter. 

3. Fa.  4527,12 € s DPH, Monty s.r.o. , povrchová úprava žiarové zinkovanie.  

- primátorka: navrhujem prijať s najnižšou sumou , ponuku od fa JBD s.r.o., za  1950 € . 

 

1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje objednávku , ktorej predmetom je dodávka 2 ks 

požiarnych rebríkov v sume 1950 € s DPH pre fa. JBD s.r.o. Streda nad Bodrogom.  

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 
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13.  Rôzne. 
 

- primátorka: p. advokáti doručili k prevodu majetku – pozemok pre cintorín, návrh na 

uznesenie. Tento zámer na prevod majetku bol schválený uznesením č. 27/5/22. Teraz je to 

návrh na uznesenie na schválenie zámennej zmluvy na pozemok (cintorín), medzi mestom 

Čierna nad Tisou a Mgr. Zlatou Petrikovou.  

 

1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku medzi mestom Čierna and Tisou 

a Mgr. Zlatou Petrikovou, Veľké Trakany, nehnuteľnosť orná pôda  vo výmere  6031 m2 

podľa predloženého návrhu , ktorý je súčasťou zápisnice , na základe zámennej zmluvy.  
 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 
- primátorka: projekt pre ZŠ VJM na školské poplatky , ktoré prefinancuje štát v plnej výške.  

 

2.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti , v rámci výzvy 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pre ZŠ s VJM.    
 

- primátorka: projekt letná škola pre ZŠ VJM je zameraná na pohyb a je podporovaná štátom. 
   

3.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov na organizovanie letnej školy v roku 2022, 

v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pre ZŠ s VJM  v Čiernej 

nad Tisou. 
 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

primátorka: Úrad vlády vypísal výzvu na zamestnať zdravotníka na škole. Od 1.9.2022 do 

31.8.2024 štát prefinacuje náklady na 24 mesiacov. Zdravotník robí osvety deťom ( napr. 

o diabetes) najmä v ZŠ s VJM.  

   

4.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie  prostriedkov na podporu obnovy a odolností v rámci výzvy Úradu vlády  

SR, pre ZŠ s VJM  v Čiernej nad Tisou. 

 

/Hlasovanie: za 7 poslancov      proti 0 poslancov/ 
 

14.  Záver. 
 

- Mgr. Mészáros: čo je s pešou zónou.  

- primátorka: doručili sme ďalší list s ponukou,  aby nám dali len súhlas a mi vyrúbeme , zatiaľ   

bez odpovedi.  

- prednosta: požiadame o súhlas na výrub.  

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

            

Ing. Peter Brázda, PhD    Ing. Marta Vozáriková 

  prednosta       primátor mesta 

Overovatelia :   Mgr. Mészáros  Tibor 

   Štefan Ballók   
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Zapísala Ing. Jácinta Kiššová 


