
Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 11. marca 2020

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

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

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  MsZ  otvorila  a viedla  primátorka  mesta,  ktorá  skonštatovala,  že  je
prítomných  7  poslancov,  teda  rokovanie  MsZ  je  uznášania  schopné.  Predložila  program
rokovania  mestského  zastupiteľstva  a zároveň  navrhla  zmenu  programu  rokovania
nasledovne:
za bod 3. Schválenie návrhovej komisie sa vkladá:

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou za rok
2019

5. Správa o finančnej kontrole hlavného kontrolóra č. 9658/2019
6. Rozpočtové opatrenia
7. Ekonomický stav MPS s.r.o.
8. Stanoviská komisií
9. Vytvorenie škodovej komisie
10. Rôzne
11. Záver

 
Prítomní poslanci neschválili program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou.

(Hlasovanie: za 7 poslancov, neprítomný Ján Kovács)

Prítomní  poslanci  jednohlasne  schválili  program  rokovania  MsZ  v Čiernej  nad
Tisou so zmenou: 
za bod 3. Schválenie návrhovej komisie sa vkladá:

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou za rok
2019
5. Správa o finančnej kontrole hlavného kontrolóra č. 9658/2019
6. Rozpočtové opatrenia
7. Ekonomický stav MPS s.r.o.
8. Stanoviská komisií
9. Vytvorenie škodovej komisie
10. Rôzne
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11. Záver
 (Hlasovanie: za 7 poslancov, neprítomný Ján Kovács)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa určuje: PhDr. Tünde Butkyová 
MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Štefan Ballók

Zoltán Kövér
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

3. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Bc. Tibor Mészáros

Zuzana Nagyová 
Pavol Koči

 (Hlasovanie: za 8 poslancov)

4.  Správa  o kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  mesta  Čierna  nad
Tisou za rok 2019

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čierna nad Tisou za rok 2019
predložila hlavná kontrolórka mesta písomne, čo tvorí prílohu zápisnice.

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  Správa  o kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra mesta Čierna nad Tisou za rok 2019.

5. Správa o finančnej kontrole hlavného kontrolóra č. 9658/2019

Správu  o finančnej  kontrole  hlavného  kontrolóra  č.  9658/2019  predložila  písomne
hlavná kontrolórka, čo tvorí prílohu zápisnice.

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  Správa  o finančnej  kontrole  hlavného
kontrolóra č. 9658/2019.

6. Rozpočtové opatrenia

Návrh rozpočtového opatrenia predložila primátorka mesta písomne, čo tvorí prílohu
zápisnice.  Mészáros  informoval,  že  návrh  rozpočtového  opatrenia  bol  prerokovaný  na
finančnej komisii aj MsR, ktoré doporučili prijať predložený návrh. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 1/2020.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

7. Ekonomický stav MPS s.r.o.

Primátorka  mesta  informovala,  že  od  1.1.2020  je  nové  vedenie  v spoločnosti
a postupne sa zisťujú a objavujú nové dlhy, ktoré spoločnosť má za predchádzajúce obdobie.
Keďže činnosť je ohrozená a financie na vyrovnanie dlhov v súčasnosti nie sú ani rozpočet
nie  je  možné navýšiť  spoločne  s konateľom požiadali  banky o ponuky na čerpanie  úveru.
V prípade ak by sa úver čerpal z inej ako VÚB, kde má mesto účty aj úver bolo by potrebné
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zmeniť  banku.  VÚB  dalo  ponuku  na  čerpanie  úveru  vo  výške  €  20 000,--  s najkratšou
splatnosťou úveru do 20.2.2022. Financiami z úveru, by sa uhradili tie najzávažnejšie dlhy
spoločnosti a nebol by narušený chod spoločnosti. Ďalej uviedla, že banka potrebuje súhlas
MsZ ako valného zhromaždenie MPS s.r.o., Čierna nad Tisou. 
Ing. Popovič sa pýtal, že dokedy ešte budeme tlačiť pred sebou MPS s.r.o.?
Primátorka  odpovedala,  že  z tohto  úveru  za  zaplatí  väčšina  pohľadávok  a  s niektorými
firmami, spoločnosťami je už uzavretý splátkový kalendár. Na záver ešte dodala, že bývalému
konateľovi nebolo doteraz vyplatené odstupné vo výške € 8 000,--, čo tiež nie je malé čiastka,
ale zo zákona mu to patrí. 

Prítomní  poslanci  súhlasili  s prijatím  Prevádzkového  termínového  úveru  z VÚB,
a.s., pre Mestské podnik služieb Čierna nad Tisou, s.r.o., IČO: 36787108 vo výške € 20.000
(slovom:  dvadsaťtisíc  EUR)  na  úhradu  záväzkov  dlžníka.  Splatnosť  úveru  20.2.2022,
zabezpečenie úveru: Blankozmenkou a Záložné právo na pohľadávky dlžníka, registrácia
záložného práva v Notárskom centrálnom registri.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

8. Stanoviská komisií

Športová a kultúrna komisia pri MsZ

Stanovisko komisie  predložil  jej  predseda Štefan Ballók  písomne,  čo  tvorí  prílohu
zápisnice. 

Primátorka  mesta poďakovala všetkým organizátorom za usporiadanie klobásového
festivalu dňa 22.2.2020.

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  stanoviská Športovej  a kultúrnej  komisie  pri
MsZ v Čiernej nad Tisou.

Prítomní poslanci brali na vedomie vzdanie sa funkcie člena v Športovej a kultúrnej
komisii Ľudovíta Hoksza.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili nového člena Športovej a kultúrnej komisie
Ľubomíra Godarského.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie pri MsZ

Stanovisko  komisie  predložil  jej  predseda  Pavol  Koči  písomne,  čo  tvorí  prílohu
zápisnice. 

Prítomní  poslanci  brali  na  vedomie  stanoviská  Komisie  pre  verejný  poriadok
a životné prostredie pri MsZ v Čiernej nad Tisou.

Finančná a podnikateľská komisia pri MsZ

Stanovisko  komisie  predložil  jej  predseda  Bc.  Tibor  Mészáros  písomne,  čo  tvorí
prílohu zápisnice. 
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Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie
pri MsZ v Čiernej nad Tisou.
Sociálna a bytová komisia pri MsZ

Stanovisko komisie  predložila  jej  predsedníčka Zuzana Nagyová písomne,  čo tvorí
prílohu zápisnice. 

Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ
v Čiernej nad Tisou.

Prítomní poslanci brali na vedomie vzdanie sa členstva v Sociálnej a bytovej komisii
Zuzany Királyovej.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili za nového člena Sociálnej a bytovej komisie
Teréziu Petrikovú.
(Hlasovanie: za 8 poslancov)

9. Vytvorenie škodovej komisie

Primátorka mesta predložila návrh na vytvorenie škodovej komisie pri MsZ v zložení
nasledovne:

Ing. Viktor Palko – predseda
Bc. Tibor Mészáros – člen
Zuzana Nagyová – člen
Ing. Peter Brázda, PhD. – člen
Mgr. Eva Mátyásová – člen
Ing. Jácinta Kiššová – zapisovateľ

Prítomní poslanci súhlasili s návrhom primátorky mesta a nemali žiadne pripomienky.

Prítomní  poslanci  jednohlasne schválili  Škodovú komisiu  pri  MsZ v Čiernej  nad
Tisou v zložení: 

Ing. Viktor Palko – predseda
Bc. Tibor Mészáros – člen
Zuzana Nagyová – člen
Ing. Peter Brázda, PhD. – člen
Mgr. Eva Mátyásová – člen
Ing. Jácinta Kiššová – zapisovateľ

(Hlasovanie: za 8 poslancov)

10. Rôzne

Primátorka  mesta  informovala,  že  dňa  11.3.2020  zasadal  krízový  štáb,  za  účelom
prevencie  a zníženia  rizika  možného  šírenia  vírusu  COVID  –  19  –  koronavírusu  a prijal
nasledovné opatrenia:

- s účinnosťou  od  12.  marca  do  16.  marca  sa  prerušuje  vyučovanie  vo  všetkých
školských zariadeniach na území mesta,

- ďalej  od 12.  marca až do odvolania sa obmedzujú stránkové hodiny na mestskom
úrade  ako  aj  ďalších  zariadení  v pôsobnosti  mesta  Čierna  nad  Tisou
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nasledovne:Pondelok od 13,00 do 16,00, Utorok – nestránkový deň, Streda – od 9,00
do 12,00, Štvrtok – nestránkový deň, Piatok – od 9,00 do 12,00.
Úrad  bude  naďalej  plniť  všetky  úlohy  podľa  zákona,  odpovedať  na  e-mailovú
komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Zároveň žiadame obyvateľov mesta, aby
prednostne  využili  možnosť  elektronického  kontaktu  na  e-mail:
mesto@ciernanandtisou.sk, resp. telefonického kontaktu 056/6872201

Ďalej krízový štáb :
- vyzýva obyvateľov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na území mesta

Čierna nad Tisou dodržiavať nariadenia, opatrenia a odporúčania Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Trebišove ako aj nariadenia hlavného hygienika SR, ktoré
sú  zverejňované  na  stránke  www.ruvztv.sk resp.  na  stránke  mesta
www.ciernanadtisou.sk

- vyzýva  obyvateľov  mesta,  aby  sa  správali  zodpovedne,  primerane  k svojmu
zdravotnému  stavu  a zdravotnému  stavu  svojho  najbližšieho  okolia  a zvážili  svoju
účasť v miestach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb, v prípade podozrivých
príznakov  zostaňte  doma,  kontaktujte  telefonicky  lekársku  pohotovosť,  alebo
telefonickú infolinku 0917 222 682, alebo RUVZ v Trebišove

Dodala,  že  všetky  tieto  opatrenie  boli  vyhlásené  v mestskom rozhlase  a zverejnené  aj  na
webovej stránke mesta.

Prítomní  poslanci  brali  na vedomie  zápisnicu č.  1/2020 zo zasadnutia Krízového
štábu Mesta Čierna nad Tisou zo dňa 11.3.2020.
 

O  slovo  požiadal  p.  Peter  Szücs  obyvateľ  mesta.  Primátorka  mesta  požiadala
prítomných o  udelenie súhlasu o slovo pre p. Petra Szücsa. Prítomní poslanci jednohlasne
súhlasili a udelili slovo p. Szücsovi. 

Peter  Szücs  sa  v úvode  poďakoval  o možnosť  vyjadriť  sa  na  MsZ.  Oboznámil
prítomných  s tým,  že  prišiel  na  MsZ  a požiadal  o slovo  z dôvodu,  že  sa  mestom  šíria
nepravdivé informácie o tom, že on a jeho rodina sú nakazení koronavírusom. Potvrdil, že bol
síce aj s rodinou na dovolenke v Rakúsku v blízkosti hraníc s Talianskom, ale v tej časti nie je
potvrdený výskyt tohto vírusu.

Ing.  Štefan  Popovič  informoval,  že  podal  žiadosť  na  príslušný  odbor  životného
prostredia orez stromov v blízkosti štátnej cesty a dostal aj súhlas s vykonaním orezu stromov.
Ďalej požiadal MsP o kontrolu dodržiavania čistoty po psíčkaroch, ktorí venčia svojich psíkov
a nedodržujú čistotu a nepoužívajú ani sáčky.

11. 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:  Štefan Ballók
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Zoltán Kövér

Zapísala: PhDr. Tünde Butkyová
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