- Komisia ekonomická a podnik. činností MsZ -

Zá pisnica
z riadneho zasadnutia KEaPČ MsZ konaného dňa 1. 2. 2016
Prítomní: Ing. Peter Žembera, Štefan Grach, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Alena Ďurčeková,
Ing. Michal Hajnovič, Ing. Martin Václav, Ing. Darina Urminská
Ospravedlnená: Mgr. Katarína Katonová
Prizvaní: JUDr. Milan Lisý, viceprimátor, JUDr. Edita Brösztlová, prednostka, Ing. Ján Kmeťo,
hlavný kontrolór, Ing. Ľuboš Štrba, Mgr. Zuzana Valášková, PaedDr. Martina Mazáňová PhD.,
Ing. Zuzana Kopčeková, Mgr. Miroslav Bačík, Ing. Jana Krajčírová, PhDr. Katarína Baculáková
Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Program bol jednohlasne prijatý.
Program
1. Otvorenie
2. Výsledky administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre projekt
„Zariadenie pre seniorov Komfort“
3. Návrh na schválenie podania projektu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej
budovy Ul. 17. novembra“
4. Návrh Zásad o hospodárení s majetkom mesta Topoľčany
5. Návrh VZN mesta Topoľčany č. 5/2016 o zrušení VZN č. 12/2012 o cenách nájmu
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Topoľčany
6. Návrh VZN mesta Topoľčany č. 6/2016 o zrušení VZN č. 4/2010 o cenách nájmu za
dočasné užívanie pozemkov v meste Topoľčany a v mestských častiach
7. Návrh Dodatku č. 2/2016 k VZN mesta Topoľčany č. 11/2014 o trhovom poriadku
mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch
8. Správa o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany za rok 2015
9. Návrh na uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy s organizáciou zodpovednosti
výrobcov (OZV) na zabezpečenie separovaného zberu v meste Topoľčany
10. Návrh na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v Dome kultúry, vstup od Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda
11. Návrhy na počty prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2016/2017 a na počty
zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2016/2017
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu 9:
Prejednávania tohto bodu programu sa okrem členov komisie ekonomickej a podnikateľských
činností zúčastnili aj členovia komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb
a životného prostredia. JUDr. Brösztlová vysvetlila nový spôsob financovania zberu odpadu
z obalov a neobalových prvkov a zároveň predložila návrhy na uzatvorenie zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy s organizáciou výrobcov (OZV) na zabezpečenie separovaného zberu v meste
Topoľčany, ktoré mestu predložili:
1. spoločnosť NATUR-PACK, s.r.o. so sídlom Ružová dolina 6 Bratislava
2. spoločnosť ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B Bratislava
3. spoločnosť RECobal, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 50 Bratislava
4. spoločnosť RECobal, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 50, Bratislava
5. spoločnosť ENVI-REA, a.s. so sídlom Pri Celulóze 1374 v Žiline
Ďalej uviedla, že v prípade neuzavretia zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou, resp.
oprávnenou organizáciou, ktorá má záujem získať udelenie autorizácie spadne mesto do
zlosovania a bude mu takáto spoločnosť, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov s udelenou
autorizáciou pridelená losovaním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade
uzatvorenia záväznej zmluvy bude organizáciou zodpovednosti výrobcov od 1.7.2016
financovaný zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov. Financovanie zberu bude na základe
samostatne uzatvorených zmlúv medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovými
spoločnosťami (NEHLSEN-EKO, spol.s.r.o., Mestské služby, s.r.o.). Taktiež konštatovala, že na
prúdy odpadov – elektroodpad, vraky a batérie, neboli mestu zatiaľ predložené návrhy zmlúv
o budúcich zmluvách. V diskusii Ing. Kotleba uviedol, že na stránke MŽP SR je uvedených asi
13 takýchto spoločností a požiadal o vysvetlenie kto nám čo ponúka, aké sú výhody a tiež o akú
výšku nákladov sa jedná. JUDr. Brösztlová konštatovala, že ponuky dalo 5 spomínaných
spoločností, z ktorých zástupcovia dvoch spoločností sa zúčastnili jednania za účelom
dopracovania zmluvy. Upozornila, že sa jedná o zmluvu o budúcej zmluve, ktorá musí byť
podpísaná, aby spoločnosť mohla dostať autorizáciu, ostré zmluvy budú podpísané medzi
spoločnosťou a našimi zberovými spoločnosťami, ktoré budú uzatvorené na dobu neurčitú
a budú sa dať každoročne vypovedať. Ing. Štrba doplnil informáciu, že sa jedná o náklady za
separovaný odpad, spoločnosti nemôžu dať mestu bonusy, budú hradiť bežné výdavky, ktoré už
nebude financovať mesto. Ing. Žembera uviedol, že priemerné ročné náklady na prevádzku
dotrieďovacieho dvora predstavujú 135 tis. € bez DPH a p. Novotný doplnil, že náklady
NEHLSENU-EKO, spol. s. r. o. predstavujú cca 50 tis. €, náklady na nákup vriec a nádob cca 11
tis.€. Na základe diskusie Ing. Žembera konštatoval, že lepšia spolupráca sa javí so spoločnosťou
NATUR-PACK, s.r.o. a podal návrh, aby bola vybratá táto spoločnosť.

Uznesenie č. 10/2016 (5:0:1)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrhy na uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy s organizáciou
výrobcov (OZV) na zabezpečenie separovaného zberu v meste Topoľčany od:
- spoločnosti NATUR-PACK, s.r.o. so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava
- spoločnosti ENVI-PAK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, Bratislava
- spoločnosti RECobal, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 50, Bratislava
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- spoločnosti ENVI-REA, a.s. so sídlom Pri Celulóze 1374 v Žiline
- spoločnosti LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. so sídlom Miletičova 23 v Bratislave
B. odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy so spoločnosťou
NATUR-PACK, s.r.o. so sídlom Ružová dolina 6, Bratislava, IČO 35979798 na zabezpečenie
zberu odpadu z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

K bodu 10:
PhDr. Baculáková informovala prítomných s výsledkami obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Topoľčanoch, vstup od Ul. sv. Cyrila a sv.
Metoda, ktorá bola vypísaná na základe uznesenia MsZ č. 197/8/2015 zo dňa 9.12.2015. Ponuky
predložili UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava s ponúkanou cenou 15 480 €/rok, predpokladanou investíciou
na stavebné úpravy vo výške 140 000 € a dobou nájmu 5 rokov + opcia na 3+2 roky a copyCity,
s.r.o., Pri Majeri 149, 956 21 Jacovce s ponúkanou cenou 8 520 €/rok, predpokladanou
investíciou 4 280 € a dobou nájmu 10 rokov + opcia na 5 rokov. Ďalej uviedla, že komisia na
otváranie obálok a posúdenie ponúk skonštatovala, že túto OVS považuje za úspešnú a odporúča
MsZ vyhodnotiť tieto ponuky. Na základe uvedených skutočností Ing. Žembera odporučil vybrať
ponuku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová
1/A, 813 33 Bratislava. Nikto z prítomných nemal pripomienky.

Uznesenie č. 11/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
- ponuku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
- ponuku copyCity, s.r.o., Pri Majeri 149, 956 21 Jacovce
- zápisnicu z otvárania obálok a posúdenia ponúk v obchodnej verejnej súťaži na prenájom
nebytových priestorov v Dome kultúry v Topoľčanoch, vstup od Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda
B. odporúča MsZ schváliť:
1. ponuku predloženú v obchodnej verejnej súťaži spoločnosťou UniCredit Bank CzechRepublic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336, sídlo: Šancová 1/A, 813 33
Bratislava ako najvhodnejšiu
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Dome kultúry súp. č. 4914
v Topoľčanoch, vchod od Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda na základe výsledku obchodnej verejnej
súťaže medzi jej vyhlasovateľom Mestským kultúrnym strediskom Topoľčany ako
prenajímateľom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, IČO: 47 251 336, sídlo: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava ako nájomcom za nasledovných
podmienok:
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- nájomné vo výške 15 480 €/rok podľa ponuky predloženej v OVS. Výška nájomného
bude každoročne upravovaná o kladnú hodnotu miery inflácie oficiálne vyhlásenej Štatistickým
úradom SR;
- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.03.2016 na 5 rokov s možnosťou
opakovanej opcie pre nájomcu na ďalšie obdobie, pričom celková dĺžka nájmu nesmie prekročiť
dobu 10 rokov tak, ako to bolo stanovené v podmienkach OVS. Nájomca písomne uplatní opciu
na ďalšie obdobie u prenajímateľa najneskôr v lehote 6 mesiacov pred uplynutím doby nájmu.
O uplatnení opcie bude MsKS informovať mestské zastupiteľstvo;
- predmet nájmu bude užívaný za účelom vykonávania bankových činností.
3. budúcu investíciu – stavebné úpravy, ktoré vykoná UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky v nebytových priestoroch v Dome kultúry súp. č.
4914 v Topoľčanoch, vchod od Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda v hodnote 140 000 € na vlastné
náklady v rozsahu predloženom v rámci OVS na prenájom týchto priestorov. Po skončení nájmu
prevedie nájomca investíciu (schválené stavebné úpravy) vloženú do predmetu nájmu mestu
Topoľčany za dohodnutú sumu 100 €.
K bodu 11:
PaedDr. Mazáňová, PhD., predložila návrhy na počty prijímaných žiakov do prvého ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2016/2017 a na
počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2016/2017. Konštatovala, že uvedené návrhy predložili riaditeľky
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany. Vysvetlila, že v zmysle zákona
môže byť v triede 22 žiakov + výnimka 3 žiaci, teda spolu 25 žiakov a v diskusii oboznámila
prítomných, že do úvahy sa pri stanovovaní tohto počtu žiakov berie koľko detí je v obvode
danej školy a materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Ing. Žembera doplnil túto
informáciu o uznesenie komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ.

Uznesenie č. 12/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrhy na počty prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2016/2017 a na počty zriadených
tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský
rok 2016/2017
B. odporúča MsZ schváliť počty prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2016/2017 a počty zriadených
tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský
rok 2016/2017, a to:
ZŠ s MŠ Gogoľova 2143/4 Topoľčany 3 triedy, 75 žiakov
ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany
3 triedy, 75 žiakov
ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany
3 triedy, 75 žiakov a 1 trieda pre nadané deti, 15 žiakov
ZŠ Hollého 696/3 Topoľčany
2 triedy, 50 žiakov
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K bodu 3:
RNDr. Grežo informoval prítomných, že dňa 7. 12. 2015 bola Ministerstvom životného
prostredia SR uverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci OP Kvalita životného prostredia na projekty zamerané na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov. V rámci tejto výzvy mesto navrhuje podanie projektu na zníženie
energetickej náročnosti administratívnej budovy na Ul. 17. novembra s dosiahnutím 50% úspory
pri zabezpečení plnej výšky nenávratného príspevku. Uviedol, že v prípade úspešného zapojenia
sa do projektu, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov, čo je 31 tis. €. Projekt je nutné predložiť najneskôr do 15. 3. 2016.
V rámci diskusie oboznámil členov komisie s rozsahom rekonštrukcie budovy a so stavom
rekonštrukcie materských škôl v meste. Ing. Žembera podporil návrh na podanie projektu.

.

Uznesenie č. 13/2016 (5:0:1)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1. informáciu o výzve na podanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej
budovy Ul. 17. novembra“
2. návrh na podanie projektu „ Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Ul.
17. novembra“
B. odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie
energetickej náročnosti administratívnej budovy Ul. 17. novembra“ s účasťou na
spolufinancovaní projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov, t. j. 31 tis. €.

K bodu 2:
RNDr. Grežo oboznámil prítomných s výsledkami administratívnej kontroly dokumentácie
k verejnému obstarávaniu pre projekt „Zariadenie pre seniorov Komfort“. Uviedol, že
predmetom vládneho auditu bola kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci projektov
realizovaných z Regionálneho operačného programu. Na základe výsledkov auditu boli
identifikované nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré realizovala spoločnosť
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. Konštatoval, že aj napriek tomu, že mesto Topoľčany počas
kontrol viackrát namietalo voči zisteniam z porušenia verejného obstarávania, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada vrátiť finančné prostriedky vo výške 5% z výšky
predmetu zákazky, t.j. 57 327,74 €. Zároveň upozornil, aké následky vyplývajú mestu, ak tieto
finančné prostriedky nevráti do určenej lehoty – mesto sa stáva neplatičom a ďalšie projekty sa
nerozbehnú. Ing. Žembera na základe diskusie členov komisie navrhol vrátiť požadované
finančné prostriedky a uplatňovať si náhradu od externej firmy EUROPROJECT & TENDER,
s.r.o.
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Uznesenie č. 14/2016 (5:0:1)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie výsledky administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému
obstarávaniu pre projekt „Zariadenie pre seniorov Komfort“
B. odporúča MsZ:
1. schváliť vrátenie finančných prostriedkov vo výške 5% z výšky predmetu zákazky, t.j.
57 327,74 €,
2. zabezpečiť vymáhanie finančných prostriedkov vo výške 57 327,74 € od firmy
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o.

K bodu 4:
Mgr. Valášková predložila návrh nových Zásad o hospodárení s majetkom mesta
s navrhovanou účinnosťou od 1. 3. 2016. Zároveň informovala prítomných s úpravami zásad
o navrhované Zásady o ceny nájmu za užívanie nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta Topoľčany, ktoré boli doposiať upravené všeobecnými záväznými
nariadeniami a ich dodatkami. Uviedla, že vzhľadom na úpravu a doplnenie Zásad je potrebné
zrušiť doterajšie všeobecne záväzné nariadenia samostatnými všeobecnými záväznými
nariadeniami a tiež zrušiť uznesenia MsZ, ktoré upravujú doterajšie ceny.

Uznesenie č. 15/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1. návrh Zásad o hospodárení s majetkom mesta Topoľčany
2. návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 10/2012/VI./20./B./2.,3.,4.
3. návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 21/2005/V./11.
B. odporúča MsZ:
1. schváliť návrh Zásad o hospodárení s majetkom mesta Topoľčany podľa predloženého návrhu
2. zrušiť:
- uznesenie MsZ č. 10/2012/VI./20./B./2.,3.,4.
- uznesenie MsZ č. 21/2005/V./11.
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K bodu 5:
Mgr. Valášková v súvislosti s návrhom nových Zásad o hospodárení s majetkom mesta
Topoľčany predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 5/2016
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Topoľčany v znení dodatku č. 1/2014 k VZN.

Uznesenie č. 16/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 5/2016
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Topoľčany v znení dodatku č. 1/2014 k VZN.
B.

odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 5/2016
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Topoľčany v znení dodatku č. 1/2014 k VZN podľa predloženého materiálu.
K bodu 6:
Mgr. Valášková predložila v súvislosti s návrhom nových Zásad o hospodárení s majetkom
mesta Topoľčany návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 6/2016 o zrušení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov
v meste Topoľčany a v mestských častiach v znení dodatku č. 1/2011.

Uznesenie č. 17/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 6/2016
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o cenách nájmu za dočasné užívanie
pozemkov v meste Topoľčany a v mestských častiach v znení dodatku č. 1/2011
B. odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 6/2016
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o cenách nájmu za dočasné užívanie
pozemkov v meste Topoľčany a v mestských častiach v znení dodatku č. 1/2011 podľa
predloženého materiálu.
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K bodu 7:
Mgr. Valášková predložila návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Topoľčany č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesova 583/10
v Topoľčanoch v súvislosti s návrhom nových Zásad o hospodárení s majetkom mesta
Topoľčany.
Uznesenie č. 18/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesova 583/10
v Topoľčanoch
B. odporúča MsZ schváliť návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesova 583/10
v Topoľčanoch podľa predloženého materiálu.
K bodu 8:
Ing. Štrba predložil Správu o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany
za rok 2015, návrh na vyradenie majetku predložený dielčími inventarizačnými komisiami
a návrh ÚIK na spôsob naloženia s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom spolu
s návrhom minimálnych predajných cien majetku. Majetok ponúknutý na odpredaj spolu
s minimálnymi predajnými cenami bude zverejnený na webovej stránke mesta a na vývesnej
tabuli. Ďalej predložil návrh na zverenie a odňatie majetku zo správy, nájmu a výpožičky a návrh
zaúčtovania zmarených investícií podľa príloh.

Uznesenie č. 19/2016 (6:0:0)

Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1. správu o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany za rok 2015
2. návrh na vyradenie hmotného majetku
3. návrh spôsobu likvidácie a možnosti prípadného odpredaja prebytočného a
neupotrebiteľného majetku
4. návrh minimálnych predajných cien
5. návrh zverenia a odňatia zo správy, nájmu a výpožičky podľa príloh
6. návrh zaúčtovania zmarených investícií podľa prílohy č. 4
B. odporúča MsZ schváliť:
1. vyradenie hmotného majetku podľa predloženého návrhu
2. spôsob likvidácie a prípadný odpredaj hmotného majetku podľa predloženého návrhu
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3. minimálne predajné ceny podľa predloženého návrhu
4. zverenie a odňatie zo správy, nájmu a výpožičky podľa príloh č. 1, 2, 3
5. zaúčtovanie zmarených investícií podľa prílohy č. 4
K bodu 12:
Ing. Žembera informoval prítomných s tým, že MFK Topvar Topoľčany nesplnil podmienku
vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli predmetom zúčtovania poskytnutej dotácie mestom
Topoľčany. Z toho dôvodu nastávajú nové právne vzťahy, zatiaľ nie sú ucelené návrhy
a materiál sa bude prejednávať na rokovaní mestského zastupiteľstva. Ing. Štrba doplnil, že MFK
Topvar Topoľčany bola v roku 2015 poskytovaná dotácia a v rámci ročného vyúčtovania zostalo
mestu vrátiť cca 59 tis. €, ktoré neboli v stanovenej lehote mestu vrátené. Z toho dôvodu vznikla
mestu pohľadávka po splatnosti a mesto nemôže MFK poskytovať žiadne dotácie na činnosť,
energie a ani dotácie z prenájmu. Vzhľadom na to, sa pravdepodobne MsZ predloží návrh, že
futbalový štadión sa dá do nájmu Mestským službám, s.r.o., ktoré ho budú spravovať, ukončila
by sa zmluva s MFK a uzatvorila by sa s Mestskými službami, s.r.o. Uviedol, že zatiaľ sú to len
predbežné informácie.
Uznesenie č. 20/2016

Komisia ekonomická a PČ berie na vedomie informáciu o súčasnom stave vo veci zmluvného
vzťahu medzi Mestom Topoľčany a MFK Topvar Topoľčany a nevyúčtovaní dotácie a nevrátení
poskytnutých finančných prostriedkov v rámci dotácie.
Predseda komisie sa poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.

Ing. Peter Žembera,v.r.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Darina Urminská
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