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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

ČIERNA NAD TISOU 

 

 

 
Uznesenie č. : 8/10/2016 

Zo dňa 26. októbra 2016 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou. 

 

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľka: PhDr. Tünde Butkyová 

Overovatelia:  Pavol Koči 

Tibor Mészároš 

    

K bodu č. 3: Voľba návrhovej komisie 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje do návrhovej komisie:  Ing. Viktor Palko 

        Ing. Štefan Popovič 

        Zuzana Nagyová 

 

K bodu č. 4: Návrh VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 

a číslovanie stavieb v meste Čierna nad Tisou 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovanie stavieb v meste Čierna nad Tisou. 

 

K bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou na 

obdobie od 1.9.2016 do 28.2.2017 

 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna 

nad Tisou na obdobie od 1.9.2016 do 28.2.2017. 

 

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

kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti od 1.9.2016 do 28.2.2017. 

 

K bodu č. 6: Následná finančná kontrola v kontrolovanom subjekte ZŠ s VJS – Školský klub 

detí Čierna nad Tisou 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly 

v kontrolovanom subjekte ZŠ s VJS – Školský klub detí Čierna nad Tisou. 

 

K bodu č. 7: Následná finančná kontrola v kontrolovanom subjekte ZŠ s VJS Čierna nad Tisou 

– Školská jedáleň 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku z následnej finančnej kontroly 

v kontrolovanom subjekte ZŠ s VJS Čierna nad Tisou – Školská jedáleň. 
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K bodu č. 8: Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016. 

 

K bodu č. 9: Plošná deratizácia mesta a dezinsekcia bytov vo vlastníctve mesta 

 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prieskum trhu na zadanie zákazky „Plošná deratizácia 

mesta a dezinsekcia bytov vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou“ do výšky € 1.000,-- (slovom: 

jedentisíc EUR) bez DPH. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom na dodanie 

zákazky „Plošná deratizácia mesta a dezinsekcia bytov vo vlastníctve mesta“. 

 

K bodu č. 10: Prejednanie nájomných zmlúv na nebytové priestory 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájomné zmluvy č.: 3061/2016, 3062/2016, 3063/2016, 

3064/2016, 3065/2016, 3066/2016. 

 

K bodu č. 11: Stanoviská komisií 

 

1. Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje  uloženie certifikovanej plechovej garáže o rozmeroch 

3x6 m na parcele č. 522/60 pre p. Ibolyu Kováčovú. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje  uloženie certifikovanej plechovej garáže o rozmeroch 

3x6 m na parcele č. 522/60 pre p. Pavla Szijjártóa. 

 

3. Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje  uloženie certifikovanej plechovej garáže o rozmeroch 

3x6 m na parcele č. 522/60 pre p. Janettu Móriczovú. 

 

4. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie pri 

MsZ v Čiernej nad Tisou zo dňa 19.10.2016. 

 

5. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Komisie pre verejný poriadok a životné 

prostredie pri MsZ v Čiernej nad Tisou zo dňa 24.8.2016 a 18.10.2016. 

 

6. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ 

v Čiernej nad Tisou zo dňa 12.9.2016 a 24.10.2016. 

 

K bodu č. 12: Rôzne 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle § 18 bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti od 1.11.2016 – hlavný 

kontrolór mesta Veľké Kapušany pre Mgr. Anettu Kalaposovú. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť vo výške € 390,-- (slovom: tristodeväťdesiat 

EUR) v rámci projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 

výchovy na rok 2016. 
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3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie výberového konania na obstaranie vybavenia 

telocvične podľa prílohy č. 1 žiadosti o projekt vo výške do € 4.290,-- (slovom: 

štyritisícdvestodeväťdesiat EUR). 

 

4. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie p. Mgr. Silvie Bacskaiovej za 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


