
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
ČIERNA NAD TISOU 

 
Uznesenie č. : 6/5/2018 
Zo dňa 30. mája 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania MsZ v Čiernej nad Tisou. 
 

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľka: PhDr. Tünde Butkyová 
Overovatelia:  Mária Kecskésová 
   Zuzana Nagyová 
    
K bodu č. 3: Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje do návrhovej komisie:  Ing. Viktor Palko 
        Ing. Štefan Popovič 
        Tibor Mészároš 
 
K bodu č. 4: Riešenie sanácie budovy obytného domu na OM 177/12,14 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje verejné obstarávanie na zákazku „Búranie bytového 
domu č. 177/12,14 na ul. Obrancov mieru“  
 
K bodu č. 5: Odkúpenie pozemkov pod kotolňou K1 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyvolanie jednania s vlastníkmi pozemkov pod 
kotolňou K1 – Kultúrny dom, za účelom odkúpenia pozemkov do vlastníctva mesta Čierna 
nad Tisou. 
 
K bodu č. 6: Drobná oprava ciest 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu výtlkov miestnych komunikácií mesta 
Čierna nad Tisou v sume do 3 500 € s DPH (slovom: tritisícpäťsto EUR). 
 
K bodu č. 7: Prieskum trhu – detské ihriská 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie detských ihrísk v hodnote € 4 500,-- 
(slovom: štyritisícpäťsto  EUR) v počte 3 ks. 

 
K bodu č. 8: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 20/2018 
 
 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb č. 
20/2018 medzi mestom Čierna nad Tisou a Ing. Agátou Molnárovou, Rákociho 38, 
Kráľovský Chlmec v sume € 900,-- (slovom: deväťsto EUR). 
 
 
 



K bodu č. 9: Stanoviská komisií 
 
 Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj bytu na ul. Hlavnej 108/27 p. Vilme 
Fedákovej za zostatkovú cenu určenú zákonom č. 182/1993 Z.z. vo výške € 442,27 (slovom: 
štyristoštyridsaťdva EUR 27/100). 
 
K bodu č. 10: Rôzne 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Čiernej  nad Tisou podľa § 4 odst. 4 zákona NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov po prerokovaní materiálu určenie platu primátora mesta Čierna nad 
Tisou určuje Ing. Marta Vozárikovej, primátorovi mesta Čierna nad Tisou podľa § 11 odst. 4 
písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona NR SR 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat a jeho 
zvýšenie vo výške 70 % s účinnosťou od 1.1.2018 vo výške € 3 520,-- (slovom: 
tritisícpäťstodvadsať EUR). 
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Mandátnu zmluvu č. 512/2018 medzi mestom Čierna 
nad Tisou a Mestským podnikom služieb, s.r.o., Čierna nad Tisou podľa predloženého 
návrhu.  
 
 
 
 
       Ing. Marta Vozáriková, v.r. 
            primátor mesta 
      
 
 
 

 


