
Zápisnica zo zasadnutia MsZ 
konaného dňa 11. septembra 2019 

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
Ing. Peter Brázda, PhD., prednosta MsÚ
Mgr. Anetta Kalapos, hlavná kontrolórka

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

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  predložila  program
rokovania mestského zastupiteľstva. 

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  predložený  program  rokovania  MsZ
v Čiernej nad Tisou.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Pavol Koči

Zoltán Kövér
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

3. Schválenie návrhovej komisie

Návrhová komisia: Ing. Viktor Palko
Bc. Tibor Mészáros
Zuzana Nagyová

 (Hlasovanie: za 8 poslancov)

4. VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Čierna nad Tisou
o školách  a školských  výchovno-vzdelávacích  zariadení  v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

Primátorka  mesta  požiadala  prednostu  MsÚ,  aby  predložil  návrh  VZN  č.  4/2019,
ktorým sa mení  a dopĺňa  VZN mesta  Čierna  nad Tisou o školách  a školských výchovno-
vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. Prednosta MsÚ
informoval prítomných, že bola požiadavka zo školy o zmenu príspevkov zamestnancov vo
výške € 3,06.  Návrh VZN č.  4/2019 bol  vyvesený na úradnej tabuli  zákonom stanovenej
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lehote dodal, že k návrhu VZN č. 4/2019 neboli podané žiadne pripomienky a po schválení
v MsZ nadobudne účinnosť od 1.10.2019.

Prítomní poslanci sa jednohlasne uzniesli a schválili na VZN č. 4/2019, ktorým sa
mení a doplnia VZN mesta Čierna nad Tisou o školách a školských výchovno-vzdelávacích
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

Prítomní poslanci jednohlasne zrušili VZN č. 3/2019 s účinnosťou od 1.10.2019.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

5. Rôzne

Zoltán  Kövér  sa  dotazoval  ohľadom  riešenia  pozemku  –  rozšírenie  mestského
cintorína.
Primátorka mesta odpovedala, že sa pracuje na vysporiadaní pozemkov v okolí cintorína, ale
dodala,  že v súčasnosti  je prioritou rekonštrukcia budovy domu smútku, ktorú je potrebné
previesť  do  vlastníctva  mesta  z MPS  s.r.o.  Čierna  nad  Tisou,  aby  sa  mohlo  začať
s rekonštrukciu a čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu. 

6. 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: Pavol Koči
Zoltán Kövér

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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