
1 

 

Zápisnica zo zasadnutia MsZ konaného  

dňa 17.12.2020   
 

 

Prítomní : Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta 

                        Ing. Peter Brázda, prednosta 

Mgr. Anetta Kalaposová, hl. kontrolór mesta 

   

Poslanci : Ing. Viktor Palko 

Zoltán Kövér 

Zuzana Nagyová 

Pavol Koči 

Štefan Ballók 

  Aneta Tolvajová 

  Bc. Tibor Mészaros 

   Ing. Štefan Popovič 

 

Ostatní prítomní: Bc. Tomáš Fejko, náčelník MsP 

 

Z celkového počtu zvolených poslancov 9 je prítomných 8 , mestské zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.     

                 

1. Otvorenie zasadnutia 

 
 Primátorka  mesta  privítala poslancov na zasadnutí a predložila program rokovania 

mestského zastupiteľstva a dala  hlasovať.  

 

 Prítomní poslanci jednohlasne schválili program rokovania MsZ.  

  /Hlasovanie: za 8 poslancov      proti  0  poslancov/ 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Za zapisovateľa určuje:    Ing. Jácinta Kiššová  

 

MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje:   Zoltán Kövér 

       Ing. Štefan Popovič 

       

   /Hlasovanie: za 8 poslancov     proti 0 poslancov/ 

 

  

3. Voľba návrhovej komisie 
 

Návrhová komisia:     Ing. Viktor Palko 

        Aneta Tolvajová  

        Zuzana Nagyová 

   

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 
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4.  Oprava VZN č. 2/2020 zo dňa 14.9.2020 
 

-  Ing. Brázda PhD. : kontrolou NKÚ bolo zistené, že  je zle číslovanie navrhuje teda 

opravu číslovania. VZN z č. 2/2020  na č. 1/2020.  

1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu číslovania VZN  z č. 2/2020 na č. 1/2020 .  

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 01/2021 – 

06/2021    
 

- primátorka: jedná sa o kontrolu hospodárenia MŠ aj ZUŠ za rok 2019 a  je to veľmi 

náročné  

- hlavná kontrolórka: treba to preštudovať  

- primátorka: okrem zákonom stanovených úloh  

- Ing. Palko: v priebehu  roka môžeme doplniť  

- primátorka: len ½ roka v júni sa predkladá plán na ďalší ½ pol rok a môžeme vtedy 

doplniť.  

1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta na obdobie  od 1.1.2021 do 30.6.2021. 

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 
 

2.) Mestské zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly v súlade so 

schváleným plánom kontrolnej činnosti od 1.1.2021 do 30.6.2021.   

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 
 

6.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viaročného 

programového rozpočtu na rok 2021 – 2023   

  
- Bc. Mészáros: pri zasadnutí finančnej komisie sme prebrali všetky tabuľky , tieto body 

a nemali sme žiadne výhrady.  

- Ing. Popovič: treba upraviť  roky  

- Primátorka: je tam, že je to viacročný programový rozpočet.  

- Ing. Popovič: mám tu za rok 2019  a skutočnosť za rok 2018 je iná suma.  

- Primátorka :  je tam rozdiel. 

- Ing. Popovič: v tejto tabuľke je zmena pre skutočnosť 2018  

- Hlavná kontrolórka: na konci mesiaca budeme robiť rozpočtové opatrenia.  

- Ing. Palko: jednoznačne hlavná kontrolórka robí  s tými číslami , ktoré má od ekonóma. 

- Primátorka : Ing. Popovič má pravdu tie čísla by sa mali opakovať a poprosím hlavnú 

kontrolórku aby urobila nápravu. Nás však zaujíma rozpočet  na  2021  či sú v súlade 

so zákonom  a toto by mala obsahovať jej správa.  

- Bc. Mészáros:  navrhuje  do ďalšieho MsZ  vypracovať tabuľky .  

- Primátorka: môžeme schváliť s pripomienkou alebo bez pripomienky. 

- Hlavná kontrolórka: aj pán ekonóm by sa k tomu mal vyjadriť.  

- Primátorka: môžeme napísať aby kopírovala skutočnosť.  

- Ing. Palko: rok 2021 je stanovisko dobré a navrhujem prijať a ostatné roky nechať 

porovnať so záverečným účtom .  
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 1.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného programového rozpočtu  na rok  2021 – 2023 s pripomienkou zosúladiť  

údaje roku 2018 – 2019 v tabuľkách..   

 

 7.  Návrh rozpočtu mesta na roky  2021 – 2023  
 

- primátorka : rozpočet je vyrovnaný  

- Ing. Palko: príjem 11. riadok nájomné byty 32 000 €   a výdaj riadok 59  je 45 000 € je tam 

rozdiel 13000  , je niekde iný príjem? 

- primátorka: je to rozdiel na služby a nájom , služby sú platené napr. OSBD a SVB a nájmy sú 

naše príjmy.   

- Ing. Popovič: pripomienkuje, aby sa očíslovali strany  

- Ing. Palko: je to zle nafotené . 

- Bc. Mészáros: je tu nulová hodnota pre kultúru.  

- primátorka: dostali sme o 70 000 € menej a horšie je vykryť výdavky na chod mesta. Nevieme 

aká bude chudoba v meste .  

- Bc. Mészáros: aj na šport sa znížil na 20 000 €. 

- primátorka: a možno aj sa zníži , futbal  sa nedohral.  

- Bc. Mészáros: je menej podielových daní, to len na margo.  

- primátorka: situáciu vidím horšie ako je. Máme rezervu v odpredaji pozemkov a budov, ale 

sú to krátkodobé riešenia, predáme a potom čo? Ale treba aj na túto alternatívu pripraviť . 

Mestská polícia pracuje s obmedzeným počtom. My by sme potrebovali zriadiť opatrovateľskú 

službu , ale to sú ťažké veci , ktoré treba do budúcna riešiť. Tá nezamestnanosť a chudoba nesie 

so sebou väčšie problémy.  

- Bc. Mészáros: finančná komisia prebrala návrh k rozpočtu a doporučuje schváliť rozpočet  na 

rok 2021 – 2023. 

  

 1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2021 - 2023.  

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 
   

 

8.  VZN č. 2/2020 o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 
- primátorka: prednosta pripravil tabuľku ohľadom zvýšenia poplatku za TKO.  1 osoba/ ročne  

o 1,47 € . Ďalšie zmeny sú v čl. 7 písm. c) ohľadom kategórie dlhodobo neprítomní teraz mali 

100 % ,  my sme dali  80% . Opatrovateľky za 2 týždne keď sú doma  tvoria smetie,  nech aj 

zaplatia minimum. Pri tvorbe v inej obci sme žiadali aby zaplatili 30 % pre mesto. Odpustenie 

študentovi  - ak je v zahraničí.   

 
1.) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo  na VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady s pripomienkou: doplnenie k čl. 7 bod c) ˶ K dokladom 

preukázajúcim skutočnosti , ktoré oprávňujú poplatníka na zníženie doplniť okrem 

pracovnej zmluvy a potvrdenia zamestnávateľa aj:  - potvrdenie o ubytovaní 

vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázanie iného spôsobu ubytovania 

v mieste práce napr. nájomná zmluva na dlhodobé  obdobie a pod. ˝ 

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 
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9.  VZN č. 3/2020 o miestnej daní z nehnuteľností . 

 
- primátorka: je to len skompletizovanie VZN  s dodatkami  žiadne zmeny , žiadne zmeny  - je 

to celok – je to úplne znenie.       

 
1.) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo  na VZN č. 3/2020 . 

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

 

 

10.  Návrh Dodatku č. 10 k VZN č. 1/2013. 

 
- primátorka: to sú pohyby originálnych kompetencií my z ich rozpočtu postavíme normatív.   

 
1.) Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo  na dodatku č. 10 k č. 1/2013 . 

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

 

11.  Zabezpečenie výkonu auditu, aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie 

a zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 18/2018. 

 
- prednosta: je treba vykonať bezpečnostný  audit dohodli sme si firmu Osobnéudaje.sk, s.r.o. 

z Košíc, 79 € / mesiac bez DPH. V prípade že uzatvoríme zmluvu na dobu 24 mesiacov prvé 

tri mesiace nebudeme platiť.   

- primátorka: majú dobré referencie . Byrokracia nepustí musíme mať aj takéto služby 

zabezpečené  

 
1.) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   zmluvu o výkon auditu , aktualizácie bezpečnostnej 

dokumentácie a zodpovednej osoby s firmou Osobné údaje.sk , s.r.o., z Košíc. 

 

/Hlasovanie: za 8 poslancov      proti 0 poslancov/ 

 

 

 

12.  Stanoviská komisií. 

 
- Bc. Mészáros:  Finančná a podnikateľská komisia. 

   - Salon Eva – prevádzka Eva Matyiová oznámila ukončenie  30.11.2020.  

   - Turi  -Trio – prevádzka oznámila ukončenie  10.9.2020. 

Ďalej návrh na rozpočet sme prešli v predchádzajúcich bodov ako aj VZN č.2/2020 dodatok č. 

10/k VZN 1/2013.  

Ing. Palko opustil miestnosť  o 19:20. Návrh prečítala Nagyová:  
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1.)  Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko finančnej a podnikateľskej 

komisie.  

2.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti prevádzky  Eva 

Matyiová -  Salon Eva dňom  30.11.2020.  

3.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti prevádzky  Turi  

- Trio dňom 10.9.2020. 

 

- Koči: Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok.  

Členovia komisie opätovne doporučujú vstúpiť do jednania so ŽSR  a prejednať stav 

v intraviláne mesta sú tam   

Ing. Palko sa vrátil do miestnosti o 19:23. 

Vyschnuté stromy a dreviny , ktorého pozemkov je vlastníkom.  

 - žiadosť Zuzana Michálová 3 ks stromov na výrub – komisia doporučuje vyhovieť.  

 - žiadosť MPS 2ks vyschnuté stromy - komisia doporučuje vyhovieť. 

 

4.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko komisie životného prostredia 

a verejný poriadok.  

- Nagyová: Sociálna a bytová komisia.  

Členovia komisie doporučujú podľa prijatých žiadosti:  

- Tomori  Alexander– mesto nedisponuje vhodným bytom 

- Cicu Tibor a Nagyová Renáta (1972) vyňatie z evidencie.  

- Balog Jozef, Terebesi Róbert, Čonka Stanislav zaradiť do evidencie.  

- Petrik Tichomír, Balogová Anna, Hornyáková Dajana prepis nájomného vzťahu na inú 

osobu.  

5.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko komisie sociálnej a bytovej.  

- Ing. Palko: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Členovia komisie skontrolovali prijaté oznámenia za rok 2018 a rok 2019 boli podané 

v termíne, formálne správne a bez zistených nedostatkov .  

6.) Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 

13.  Rôzne. 

 
 - Primátorka informovala tu  prítomných o povinnosti zo zákona umožniť občanom mesta 

triediť biologický rozložiteľný odpad  a teda o vytvorenie kompostárne, ktoré nám prefinancuje 

environmentálny fond. Navrhuje aby sa odovzdávali menovite aby sa o to dotyčný staral.  

 

14.  Záver. 

 
 - Na záver primátorka mesta  poďakovala  prítomným za účasť  popriala bezcovidové vianoce 

všetkým v kruhu svojej rodiny a ukončila rokovanie MsZ.  

            

Ing. Marta Vozáriková 

      primátor mesta 

  

 

Overovatelia :   Zoltán Kövér 

   Ing. Štefan Popovič 
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Zapísala Ing. Jácinta Kiššová 

 


