Zápisnica zo zasadnutia MsZ
konaného dňa 29. septembra 2020

Prítomní :

Ing. Peter Brázda,PhD

Poslanci :

Ing. Viktor Palko
Zoltán Kövér
Zuzana Nagyová
Pavol Koči
Štefan Ballók
Anetta Tolvajová
Ing. Štefan Popovič

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol zástupca primátorky mesta Ing. Viktor Palko, ktorý
skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov, teda rokovanie MsZ je uznášania schopné.
Oboznámil poslancov s programom rokovania MsZ a požiadal o hlasovanie poslancov.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ v Čiernej nad
Tisou .
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, , Anetta
Tolvajová, Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová ; proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určuje:

Viola Magyarová

MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:

Pavol Koči
Anetta Tolvajová

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, , Anetta
Tolvajová, Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová ; proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)

-23. Schválenie návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Ing. Viktor Palko
Zuzana Nagyová
Zoltán Kövér

(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko, , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, , Anetta
Tolvajová, Ing. Štefan Popovič, Zuzana Nagyová ; proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok k predĺženiu
platnosti kontokorentného úveru č. 951/2017/UZ vo VÚB, a.s. na prijatie
návratných zdrojov financovania úveru z VÚB a.s.
Stanovisko hlavného kontrolóra bolo predložené písomne, tvorí prílohu zápisnice
Prítomní poslanci brali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Čierna nad
Tisou k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
kontokorentného úveru z VÚB, a.s.

5. Predlženie čerpania úveru na základe Zmluvy o termínovanom úvere č.
147/2019/UZ zo dňa 25.2.2019.
Prednosta úradu informoval poslancov, že úver, ktorý bol vybraný v r.2019 nebol
vyčerpaný do konca septembra 2020, jedná sa o zmenu investičnej akcie s predĺžením
čerpania do 31.5.2021.
Ing. Palko – aj čerpanie úveru bude podmienené uznesením MsZ, navrhol prijať k tomu
uznesenie.
Prítomní poslanci jednohlasne zrušili uznesenie č. 25/09/2020
Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová , Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)
Prítomní poslanci jednohlasne schválili prijatie dodatku k Zmluve o termínovanom
úvere č. 147/2019/UZ zo dňa 25.2.2019, predmetom ktorého bude:
- predĺženie čerpania úveru do 31.5.2021
- zmena účelu úveru : investičné akcie schválené mestom Čierna nad Tisou na roky 20182021.

-3(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová , Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)

6. Predlženie platnosti kontokorentného úveru č. 951/2017/UZ vo VÚB, a.s.
Prednosta úradu informoval poslancov o potrebe predlženia platnosti kontokorentného
úveru, ktorého platnosť končí 15.10.2020. Je potrebné prijať uznesenie MsZ na predĺženie .
Ing. Popovič – mal dotaz či sa platia poplatky ak sa úver nevyčerpá
p.prednosta – odpovedal, že za dodatok sa platí poplatok 100,-Euro.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili prijatie Dodatku č. 5 k Zmluve
o kontokorentnom úvere č. 951/2017/UZ na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami mesta vo výške 100.000,-€ v súlade s ustanovením par. 36 ods. 2 Zákona č.
67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov s nasledovnými parametrami:
- Splatnosť úveru : 1 rok / od 16.10.2020 do 15.10.2021/
- Zabezpečenie: blankozmenka dlžníka a Dohoda o doplňovacom práve k blankozmenke.
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová , Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)

7. Výsledok kontroly NKÚ č. KA-003/2020/1140
Prednosta úradu informoval prítomných poslancov , že v dobe od 18.2.2020 do 3.7.2020
vykonala NKÚ kontrolu zameranú na opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov
pri výkone úradnej agendy samosprávy v zmysle zákona proti byrokracií. Záver z kontroly sa
zhrnul v protokole o výsledku kontroly, kde opatrenia sa týkajú najmä dokladovania
potvrdení k TKO, LV a iné, ktoré sa môžu stiahnúť z DCOMU, aktualizácia formulárov
žiadosti , aktualizácia smerníc a VZN.
Prítomní poslanci brali na vedomie výsledok kontroly NKÚ č. KA-003/2020/1140

8. Rôzne
Zástupca primátorky mesta informoval prítomných poslancov, že je potrebné schváliť
jesennú deratizáciu v meste a zároveň dezinsekciu v bytovke na ul. Školskej 188/28.
Ing. Popovič-mal dotaz, či obyvatelia si dezinsekciu v byte platia sami
p. prednosta – nie , nakoľko oni sú nájomníci a mesto je vlastníkom

-4Prítomní poslanci jednohlasne schválili jesennú plošnú deratizáciu mesta Čierna nad
Tisou a objednávku na dezinsekciu bytovky vo vlastníctve mesta na ul. Školskej 188/28
Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová , Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)
Na rokovaní MsZ boli prítomní aj občania mesta. Zita Baloghová obyvateľka mesta
požiadala poslancov o umožnenie vstupu do diskusie.
Prítomní poslanci jednohlasne schválili vstup do diskusie obyvateľky mesta Zity
Baloghovej
(Hlasovanie: za – Ing. Viktor Palko , Pavol Koči, Štefan Ballók, Zoltán Kövér, Anetta
Tolvajová, Zuzana Nagyová , Ing. Štefan Popovič, proti – 0 poslancov, zdržali sa
hlasovania – 0 poslancov)
Zita Baloghová sa obrátila na prítomných s požiadavkou, že potrebujú miestnosť pre
občianske združenie. Žiadosť bola podaná, zatiaľ odpoveď nedostali.
Ing. Palko – odpovedal, že tlmočí pani primátorke
p. Baloghová - na ul. Hlavnej je málo prechodov pre chodcov
Ing..Palko – odpovedal , že sa chystá spraviť prechod pre chodcov od Lekárne Dr.Max
smerom na Milk Agro .
Ing. Popovič – mal dotaz ako stojí Kultúrny dom
p. prednosta – odpovedal, že stavebná časť je hotová, akurát administratívna nie
p. Kövér – mal dotaz, že v meste je veľa túlavých psov
Bc.Fejko –odpovedal na dotaz, že už 3 krát kontaktoval pána z Pomoc psíkom z Východného
Slovenska , Veľké Kapušany. Mesto má s nimi uzatvorenú Rámcovú zmluvu na odchyt
túlavých psov. Má toho veľa, má na starosti celé východné Slovensko. Tieto rámcové zmluvy
nie sú výhodné pre mestá a obce.
p. Nagyová - - mala dotaz, že pri malej bráne na ul. Školskej pri škole sú veľké lipy zarastené
do verejného osvetlenia
Ing. Palko – odpovedal, že to preverí

9. Záver
Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo , zástupca primátorky mesta sa
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MsZ.
Ing. Peter Brázda, PhD
prednosta MsÚ
Overovatelia : Pavol Koči
Anetta Tolvajová
Zapísala: Viola Magyarová

Ing. Viktor Palko
zástupca primátora mesta

