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Zápisnica zo zasadnutia MsZ 
konaného dňa 24. mája 2022 

 
 
Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta  

Ing. Peter Brázda, PhD., prednosta úradu 
  Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kotrolórka 
      
 
Poslanci : Ing. Viktor Palko, MBA 
  Mgr. Tibor Mészároš 
  Zoltán Kövér 
  Zuzana Nagyová 
  Štefan Ballók 
  Ing. Štefan Popovič 
  Aneta Tolvajová 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 

Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Ing. Marta Vozátiková, ktorá 
skonštatovala, že je prítomných 7 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné. 
Predložila program rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý navrhla doplniť za bodom 10 
nasledovne: 

11. Nákup kontajnerov 
12. Deň detí 2022 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
Požiadala poslancov o schválenie programu rokovania v pôvodnom znení.  
 
Prítomní poslanci neschválili predložený program rokovania MsZ v Čiernej nad 

Tisou.  
 
(Hlasovanie: za – 0 poslancov; proti – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán 
Kövér, Štefan Ballók, Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
 Požiadala poslancov o schválenie programu rokovania s pozmeňujúcim návrhom.  
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou 
so zmenou, doplní sa za bod 10.:  
11. Nákup kontajnerov 
12. Deň detí 2022 
13. Rôzne 
14. Záver. 
 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancvo; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa určuje:    PhDr. Tünde Butkyová  
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Mgr. Tibor Mészáros  
       Ing. Štefan Popovič 
 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancvo; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
 
3. Schválenie návrhovej komisie 
 
Návrhová komisia:     Ing. Viktor Palko, MBA 
       Aneta Tolvajová 
       Štefan Ballók 
 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancvo; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
4. Realizácia postreku proti komárom 
 
 Primátorka mesta informovala prítomných, že prebehol jeden postrek proti komárom, 
ktorý je však potrebné opakovať ešte aspoň 2x , aby bol účinok. Cena celkového postreku 
vychádza na cca 1.500 EUR. Celú akciu je potrebné hlásiť na príslušnú hygienu a firma, ktorá 
postrek vykonáva musí mať na to aj príslušné oprávnenia. Dodala, že v rámci okresu bola táto 
firma najlacnejšia. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili objednávku č. 15/200026, ktorej predmetom 
je viacnásobný postrek proti komárom v meste Čierna nad Tisou v sume € 1.500,-- (slovom: 
jedentisícpäťsto EUR) s DPH.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
5. Rozšírenie cintorína 
 
 Primátorka mesta predložila návrh uznesenia, ktorý vypracoval právny zástupca mesta 
JUDr. Peter Pandy. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámer prevodu majetku obce formou Zámeny – 
na základe Zámennej zmluvy na pozemky medzi Mestom Čierna nad Tisou, Námestie 
pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 331465 (účastník v 1. rade) a Mgr. Zlaťou 
Petrikovou, rod. Pálová, nar. 09.02.1950, S. Petőfiho 100/2, 076 42 Veľké Trakany (účastník 
v 2. rade), ohľadne nehnuteľnosti:  
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1. 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 90658 m2 evidovanej ako parcela registra „E“ na katastrálnej 
mape v podiele 1/1 v pomere k celku,  

 

pričom na základe návrhu geometrického plánu č. 34872728-163/22, vyhotoveného Ing. 
Alexandrom Belázom zo dňa 24.05.2022 ďalej len ako „geometrický plán“, boli z parc. č. 
534/11 – orná pôda vytvorené dve novovytvorené pozemky:  

- parc. KN-E č. 534/11 – orná pôda vo výmere 84627m2  
- parc. CKN č. 503/3 – orná pôda vo výmere 6031m2,  
 

2. vedeného Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, v obci Čierna nad Tisou, 
v katastrálnom území Čierna nad Tisou, na LV č. 1355 ako pozemky - parc. č. 511/8 
– orná pôda vo výmere 6031 m2 evidovanej ako parcela registra „C“ na katastrálnej 
mape v podiele 1/1 v pomere k celku,  

 

 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 Zámennej 
zmluvy dôjde k zámene pozemkov a  každý z účastníkov sa stane výlučným vlastníkom 
určeného pozemku. V záujme Mesta Čierna nad Tisou je rozšírenie územia cintorína.   

 

Podľa vyššie uvedenej Zmluvy: 

 

 Výlučným vlastníkom pozemku - vedenej Okresným úradom Trebišov, katastrálny 
odbor, v obci Čierna nad Tisou, v katastrálnom území Čierna nad Tisou, na LV č. 
1355 ako pozemok - parc. CKN č. 511/8 – orná pôda vo výmere 6031m2, sa stáva 
účastník v 1. rade, menovite Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 1, 076 43 
Čierna nad Tisou, IČO: 331465  v celosti, t. j. podiel 1/1 v pomere k celku. 

 

 Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Trebišov, 
katastrálny odbor, v obci Čierna nad Tisou, v katastrálnom území Čierna nad Tisou, 
na LV č. 288 vytvorenej na základe návrhu geometrického plánu č. 34872728-163/22, 
vyhotoveného Ing. Alexandrom Belázom zo dňa 24.05.2022 ďalej len ako 
„geometrický plán“ - z parc. č. 534/11 – orná pôda – novovytvorená parcela CKN č. 
503/3 – orná pôda vo výmere 6031m2, sa stáva účastník v 2. rade, menovite Mgr. 
Zlaťa Petriková, rod. Pálová, nar. 09.02.1950, S. Petőfiho 100/2, 076 42 Veľké 
Trakany, v celosti,  t. j. veľkosť jej spoluvlastníckeho podielu bude činiť 1/1 v pomere 
k celku. 

  
 

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
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6. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ 
 
 Primátorka mesta informovala, že ide o projekt, ktorý už beží a teraz by sa to predlžilo 
o 1 školský rok. Poskytuje zamestnanosť na 4 úväzky a to 3 učiteľky a 1 školský psychológ. 
Spolufinancovanie je vo výške € 1.200,--. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili spolufinancovanie projektu „Pomáhajúce 
profesie v edukácií detí a žiakov II“ pre ZŠ s VJS, Školská 3, Čierna nad Tisou v sume € 
1.200,-- (slovom: jedentisícdvesto EUR) v trvaní od 1.9.2022 do 31.8.2023.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
7. Zapojenie sa do výzvy ID 2022 v rámci KSK 
 
 Primátorka mesta informovala prítomných, že boli za ňou zástupcovia ŽSR, že tento rok 
bude 150 výročie trate Michaľany – Čop a chceli by urobiť oslavy v spolupráci s našim 
mestom. Navrhla, keďže letný festival nie je zatiaľ naplánovaný, aby sa to spojilo v jednu akciu. 
Vlak vyrazí z Michalian a poslednou zástavkou bude Čierna nad Tisou, nakoľko do Čopu 
vzhľadom na súčasnú situáciu nemôže ísť. Z vlaku následne okrem návštevníkov a záujemcov 
vystúpia aj hostia cca 150 ľudí, kde bude vedenie ŽSR, minister dopravy a pod.. Dodala, že pre 
týchto hostí bude potrebné zabezpečiť hostinu, ktorú by malo dotovať mesto. V rámci tohto 
dňa, by sa na území mesta uskutočnila súťaž vo varení, vystúpenie folklórnych skupín 
z okolitých obcí, koncert skupiny Impulz, niečo pre mladšie ročníky a koniec je naplánovaný 
cca medzi 19,00 – 19,30. To všetko by sa uskutočnilo 10. septembra 2022 na rôznych miestach 
na území mesta. Keďže je to finančne dosť náročné navrhla zapojenie sa do výzvy ID 2022 
v rámci KSK, kde by sme žiadali v rámci projektu € 9.000,--, kde spolufinancovanie by bolo 
z našej strany € 1.800,--.  
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zapojenie sa do projektu v rámci výzvy KSK, 
ID 2022 so spolufinancovaním do € 1.800,-- (slovom: jedentisícosemsto EUR).  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čierna nad Tisou 
 
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta tvoril prílohu materiálov prítomných 
poslancov mesta. Ing. Popovič sa pýtal ohľadom hodnoty majetku mesta na str. 30 PHSR. Ing. 
Brázda informoval, že sú to účtovné hodnoty, ktoré sa odpisujú. Súdno-znalecké posudky 
vypracované na tieto budovy vychádzajú z trhovej ceny a odhadu reálnej hodnoty majetku. 
  
Prítomní poslanci jednohlasne schválili Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Čierna nad Tisou. 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
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9. Dodatok k zmluve o odchyte psov na území mesta Čierna nad Tisou 
 
 Primátorka mesta predložila návrh dodatku k zmluve o odchyte psov na území mesta. 
Dodala, že je povinnosťou každej obce mať uzatvorenú takúto zmluvu, alebo si to mesto 
vykonáva na vlastné náklady.  Cena za jeden odchyť je € 50,--, mesačný poplatok je € 100,--. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve na odchyt 
a umiestnenie psov do karanténnej stanice, medzi Mestom Čierna nad Tisou a O.Z. Pomoc 
psíkom na východnom Slovensku, Veľké Kapušany.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
  
10. Výmena balkónového okna – ul. Záhradná 193/5, byt č. 22, Čierna nad 
Tisou 
 
 Primátorka mesta informovala, že v byte vo vlastníctve mesta na ul. Záhradnej 193/5 je 
balkónové okno aj s dverami v dezolátnom až životu nebezpečnom stave. Uviedla, že boli to 
skontrolovať aj pracovníčky mesta a požiadali o cenovú ponuku na výmenu celého 
balkónového setu. Došli dve ponuky jedna od spoločnosti Dauni v sume € 787,37 s DPH 
a druhá od firmy TOP-OKNO Veľké Kapušany v sume € 580,-- s DPH. 
 Mgr. Tibor Mészáros dodal, že finančná komisia pri MsZ rokovala ohľadom tejto 
výmeny a doporučila výmenu balkónového setu za najvýhodnejšiu cenu. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili objednávku č. 15/200026, ktorej predmetom 
je výmena balkónového okna s dverami v byte vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou na ul. 
Záhradná 193/5, v sume do € 580,-- (slovom: päťstoosemdesiat EUR) firme TOP-OKNO, 
Veľké Kapušany.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
11. Nákup kontajnerov 
 
 Prednosta mesta informoval, že v priebehu minulého roka zhoreli 4 ks kontajnerov 
o objeme 1100 l. Keďže k požiaru došlo úmyselným založením spoločnosť, ktorá vyváža odpad 
neznáša následky poškodenia, ale súhlasili s dohodou, že 2 ks kontajnerov zabezpečia a ostatné 
2 ks zabezpečí mesto na vlastné náklady. Cena za 2 ks kontajnerov o objeme 1100 l je cca € 
480,-- aj s DPH. 
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili objednávku č. 15/200027, ktorej predmetom 
je nákup plastových kontajnerov o objeme 1100 l v  sume € 480,-- (slovom: štyristoosemdesiat 
EUR) s DPH.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
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12. Deň detí 2022 
 
 Primátorka mesta navrhla oslavu dňa detí pre žiakov ZŠ, ktoré by sa uskutočnilo na 
školskom dvore v spolupráci s KC. Uviedla, že prednosta mesta oslovil policajtov, hasičov, aby 
predviedli pre deti ukážky, zapožičia sa stroj na výrobu cukrovej vaty, detský retiazkový 
kolotoč a uskutočnia sa športové a zábavné aktivity pre deti od ročníkov 1-4. Pre vyššie ročníky 
organizuje program ZŠ. Výdavky by boli vo výške cca € 430,-- na prenájom detskej atrakcie – 
retiazkového kolotoča.  
 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili objednávku č. 15/200028, ktorej predmetom 
je prenájom detskej atrakcie – retiazkový kolotoč v sume € 430,-- (slovom: štyristotridsať 
EUR) s DPH.  

 
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, MBA, Mgr. Tibor Mészáros, Zoltán Kövér, Štefan Ballók, 
Zuzana Nagyová, Ing. Štefan Popovič, Aneta Tolvajová; proti – 0 poslancov; zdržali sa 
hlasovania – 0 poslancov) 
 
13. Rôzne 
 
 Primátorka mesta informovala prítomných, že majú pred sebou mapu územného plánu 
mesta, ktorú poprosila, aby si preštudovali, pripomienkovali  a písomné pripomienky odovzdali 
na sekretariáte mesta najneskôr do 1.6.2022. 
 
 Ďalej informovala prítomných, že letná prevádzka v MŠ bude od 4.7.2022 do 15.7.2022. 
Zatiaľ je prihlásených 25 detí. 
 
 Mgr. Tibor Mészáros sa pýtal, či už je skolaudovaný kultúrny dom. Primátorka mesta 
odpovedala, že v priebehu nasledujúce týždňa by už malo dôjsť ku kolaudácii kultúrneho domu.  
 
14. Záver 
 

Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo primátorka mesta poďakovala 
prítomným za účasť a ukončila rokovanie MsZ.  
 
 
 
 Ing. Peter Brázda          Ing. Marta Vozáriková 
  prednosta MsÚ                primátor mesta 
 
 
 

Overovatelia:  Mgr. Tibor Mészáros 
     Ing. Štefan Popovič 
 
 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová 


