- Komisia ekonomická a podnik. činností MsZ Zá pisnica
z riadneho zasadnutia KEaPČ
KEaP MsZ konaného dňa 28. 11.
11 2016
Prítomní: Ing. Peter Žembera, Mgr. Katarína Katonová, MUDr. Ľudovít Teťák,
Te
Štefan
Grach, Ing. Alena Ďurčeková
eková ,Ing. Michal Hajnovič,
Hajnovi , Ing. Darina Urminská
Ospravedlnený: Ing. Martin Václav
Prizvaní: JUDr. Milan Lisý, viceprimátor, JUDr. Edita Brösztlová,
Brösztlová, prednostka, Ing. Ján
Kmeťo,
o, hlavný kontrolór, Ing. Ľuboš Štrba, Mgr. Zuzana Valášková,
šková, PaedDr. Martina
Mazáňová
ová PhD., Ing. Zuzana Kopčeková,
Kop eková, Ing. Alžbeta Melicherová, Ing. Zdenka
Švajdleníková, PhDr. Katarína Baculáková
Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných a oboznámil ich
s programom. Program bol jednohlasne prijatý.
Program
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 10/201
/2017 k VZN č. 14/2012 o o určení
ení podrobnosti financovania a
výšky finančných
ných prostriedkov určených
ur
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťaa školského zariadenia, zriadených na
území mesta Topoľčany
ľčany
3. Návrh Dodatku č.. 3/2017 k VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľností
4. Návrh Dodatku č.. 2/2016 k VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia č.. 10/2016 mesta Topoľčany
Topoľč
o poplatku za
znečisťovanie
ovanie ovzdušia malých zdrojom znečisťovania
zne
ovzdušia
6. Návrh 3. zmeny rozpočtu
rozpoč nákladov a výnosov MsKS Topoľčany
any na roky 2016 – 2018
7. Návrh Rozpočtu
tu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany
any na roky 2017 – 2019
8. Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu
rozpo mesta Topoľčany
any na roky 2016 - 2018
9. Návrh Programového rozpočtu
rozpo mesta Topoľčany na roky 2017-20199
10. Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia č. 1/2017 o miestnych daniach
11. Návrh Dodatku č.. 2/2016 k VZN č. 5/2015 o dočasnom
asnom parkovaní na území mesta
Topoľčany
12. Návrh cenníka na prenájom plochy ihriska s umelým trávnatým povrchom
13. Rôzne
14. Záver
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K bodu 8:
Ing. Štrba predložil návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky
2016 – 2018 na základe žiadosti dcérskej spoločnosti mesta Mestských služieb Topoľčany,
s.r.o. o poskytnutie pôžičky vo výške 60 000 € s tým, že uvedená pôžička môže byť v zmysle
zákona poskytnutá z mimorozpočtových fondov. Zároveň uviedol, že v rámci tejto zmeny sú
zapracované aj významnejšie aktuálne požiadavky jednotlivých odborov mestského úradu
a aktualizácia prostriedkov v oblasti školstva (príjmy aj výdavky). Návrh je spracovaný vo
forme rozpočtového opatrenia.
Uznesenie č. 121/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1. žiadosť Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. o poskytnutie pôžičky z rozpočtu mesta
2. návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2016 – 2018
B. odporúča MsZ schváliť:
1. 3. zmenu Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2016 – 2018 rozpočtovým
opatrením č. 3/2016 – MsZ podľa predloženého návrhu
2. poskytnutie pôžičky dcérskej spoločnosti mesta Mestským službám Topoľčany, s.r.o. vo
výške 60 000,- € podľa predloženej žiadosti
3. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 60 000,- € na financovanie pôžičky
Mestským službám Topoľčany, s.r.o.
K bodu 9:
Ing. Štrba predložil návrh Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2017 – 2019.
Uviedol, že návrh programového rozpočtu mesta je zostavený na základe aktuálne známych
skutočností a predpokladov vývoja hospodárstva SR v nasledujúcom období. Do návrhu boli
zapracované požiadavky výborov mestských častí, odborov a oddelenia mestského úradu,
mestskej polície, rozpočtových a príspevkovej organizácie zriadených mestom, občianskych
združení a iných organizácií, ktoré predložili v stanovenom termíne svoje požiadavky.
Významná časť požadovaných výdavkov musela byť z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu znížená,
presunutá alebo vyradená z rozpočtu. Porada k návrhu rozpočtu sa uskutočnila v dvoch
častiach - 3.11.2016 a následne 8.11.2016. Po poradách boli do rozpočtu zapracované ešte
kapitálové výdavky na vybudovanie spoločenskej miestnosti a kuchyne pre útulok/nocľaháreň,
v príjmovej časti splátky poskytnutej návratnej finančnej výpomoci. Návrh rozpočtu na rok
2017 predpokladá hospodárenie bez finančných operácií s prebytkom + 187,7 tis. €. Tento
prebytok by mal byť použitý vo finančných operáciách na pravidelné splátky úverov
poskytnutých zo ŠFRB. Rozdiel bežného rozpočtu je predpokladaný vo výške + 1 209,1 tis. €,
keď bežné príjmy by mali dosiahnuť 18 067,9 tis. € a bežné výdavky 16 858,8 tis. €. Tento
prebytok bude použitý na krytie investičných akcií rozpočtu a splácanie istiny úverov
poskytnutých zo ŠFRB. Kapitálový rozpočet je predpokladaný ako schodkový vo výške –
1 021,4 tis. €, pričom kapitálové príjmy by mali dosiahnuť 5 643,9 tis. € a výdavky 6 665,3 tis.
€. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie. Príjmovú časť finančných operácií predstavujú
prostriedky rezervného fondu a splátky pôžičky, vo výdavkovej časti sú to splátky istín z
úverov. Upozornil, že rozpočet pre rok 2017 je záväzný a pre roky 2018 a 2019 nie je záväzný.
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Uznesenie č. 122/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2017 – 2019
B. odporúča MsZ schváliť:
1. Programový rozpočet mesta Topoľčany na roky 2017 – 2019 podľa predloženého návrhu s
tým, že rozpočet pre rok 2017 je záväzný a pre roky 2018 a 2019 nie je záväzný
2. použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2017 do výšky 224 000 € na financovanie
kapitálových výdavkov:
- Záhradný altánok – I. denné centrum seniorov Jeseň,
- Rozšírenie nového cintorína a priľahl.parkoviska,
- Nové parkovacie miesta – JUH I. etapa,
- Protipovodňová ochrana Topoľčany - štúdia + PD na ÚR,
- Chodník Ul. Stummerova (nový),
- PD a realizácia zmeny na CSS Ul. Čsl. armády – Ul. Stummerova,
- Projekt CSS – Ul. Čsl. armády, Ul. Stummerova a Ul. M. Rázusa,
- Odvedenie povrchových vôd Ul. M. Rázusa (realizácia),
- DK – rekonštrukcia priestorov (prístavba),
- Dodávka a montáž termostatických ventilov a hlavíc na VT + PD,
- Zaregulovanie ÚK v budovách mesta,
- Plynová prípojka k objektu na Ul. 17. novembra,
- Výmena rozvodov ÚK – Bernoláková ul. – ŠH,
- Energetický audit Ul. 17. novembra,
- FŠ-Rekonštrukcia kotolne + PD,
- Vybudovanie spoloč. miestnosti a kuchyne pre útulok/nocľaháreň.
K bodu č. 6:
PhDr. Baculáková predložila návrh na 3. zmenu rozpočtu nákladov a výnosov MsKS
Topoľčany na roky 2016 – 2018 z dôvodu potreby doplnenia nákladov na odchodné
zamestnancov, ktorí požiadali o ukončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
dôchodok. Podstatná suma nákladov bola presunutá z nákladov na opravu budov, kde bola
v prípade pozitívneho vývoja tržieb plánovaná II. etapa výmeny vstupných dverí v dome
kultúry. Vzhľadom k možnosti v zmysle zmluvných podmienok realizovať opravu do konca
apríla 2017 budú dvere vymenené v nasledujúcom období. Ďalšie podstatné navrhované
zmeny sú v oblasti výnosov, kde sú zreálnené očakávané tržby za kultúrne podujatia a s tým
aj súvisiace náklady.
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Uznesenie č. 123/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh 3. zmeny rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky
2016 – 2018
B. odporúča MsZ schváliť 3. zmenu rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na
roky 2016 – 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2016 podľa predloženého návrhu.
K bodu 7:
PhDr. Baculáková v predložila návrh Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na
roky 2017 – 2019. Uviedla, že rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a je zostavený podľa
účtov nákladov a výnosov a k nim patriacim položkám v rámci rozpočtovej klasifikácie na
úrovni položky. Konštatovala, že rozpočet je poslednýkrát zostavený na náklady a výnosy,
nakoľko od roku 2018 sa bude v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. zostavovať
rozpočet príjmov a výdavkov.

Uznesenie č. 124/2016 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 –
2019
B. odporúča MsZ schváliť Rozpočet nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017 –
2019 podľa predloženého návrhu.
K bodu 4:
Ing. Švajdleníková predložila návrh Dodatku č. 2/2016 k VZN mesta Topoľčany č. 12/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oboznámila
prítomných so zmenou Čl. 2 - Sadzby poplatku, ktoré boli upravené na základe skutočných
nákladov na zber, zvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.

Uznesenie č. 125/2016 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa predloženého materiálu.
K bodu 5:
Ing. Švadleníková predložila návrh Všeobecne záväzneho nariadenia č. 10/2016 mesta
Topoľčany o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Konštatovala, že poplatky za znečisťovanie ovzdušia neboli zo strany mesta upravované od
roku roku 2009, predkladaný návrh VZN vychádza nielen z platnej legislatívy, ale súčasne
upravuje aj výšku poplatku za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vo
väzbe na nový sadzobník poplatkov. Tento tvorí prílohu č. 2 predkladaného návrhu VZN
a pokrýva svojim rozsahom aj ostatné oblasti prevádzkovania malých zdrojov, ktoré pôvodné
VZN neobsahovalo. Navrhované VZN v sadzobníku poplatkov rozširuje súčasne poplatkovú
povinnosť za malé zdroje znečisťovania na tie zdroje znečistenia, ktoré sú definované
v prílohe č. 1 vyhlášky č. 410//2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší.

Uznesenie č. 126/2016 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2016 mesta Topoľčany
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
B. odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 mesta Topoľčany
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa
predloženého návrhu.
K bodu č. 10:
PaedDr. Mazáňová, PhD., predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Topoľčany č. 1/2017 o miestnych daniach. Zdôvodnila úpravy oproti pôvodnému VZN, a to
v článku 1 – „Daň za psa“, kde je potrebné upraviť sadzbu za psa, nakoľko kritérium
„umiestnenia“ psa nesúvisí v zmysle zákona s predmetom dane. Uvedený článok zároveň
zahŕňa aj možnosti zníženia dane za psa. V článku 2 – „Daň za užívanie verejného
priestranstva“ je doplnenie v zmysle zákona 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciach
a vyhlášky č. 35/1984 Zb., nakoľko osobitné užívanie verejného priestranstva sa vykonáva
prevažne na miestnych komunikáciach. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú
z dôvodu zakrúhľovania navrhované upraviť nasledovne:
2
2
- písm. c) sadzba 0,17€/m /deň zaokrúhlená na 0,20 €/m /deň pre účely umiestnenia
zariadenia na predaj alkoholu, piva a vína pohostinským spôsobom mimo centrálnej zóny
- písm. d) sadzba 0,34 €/m2/deň zaokrúhlená na 0,35 €/m2/deň pre účely umiestnenia
zariadenia na predaj alkoholu, piva a vína pohostinským spôsobom v centrálnej mestskej
zóne.
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Uznesenie č. 127/2016 (6:0:)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 1/2017 o
miestnych daniach
B. odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 1/2017 o
miestnych daniach podľa predloženého návrhu.
K bodu 2:
Ing. Štrba predložil návrh Dodatku č. 10/2017 k VZN č. 14/2012 o určení podrobnosti
financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území mesta Topoľčany. Uviedol, že v dodatku pre rok 2017 je navrhnuté zvýšenie dotácií na
žiaka všetkým školám a školským zariadeniam v súvislosti s valorizáciou platov. Zvýšenie
prostriedkov na mzdy a odvody predstavuje medziročne + 6%, pri finančných prostriedkoch
na školskú jedáleň + 10%.

Uznesenie č. 128/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 10/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 10/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany podľa predloženého návrhu.
K bodu 3:
Ing. Štrba predložil návrh Dodatku č. 3/2017 k VZN mesta Topoľčany č. 1/2013 o dani
z nehnuteľnosti. Oboznámil prítomných s tým, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach môže správca dane vo VZN určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé
druhy stavieb uvedených v § 10 ods. l. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb nesmie
presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo
VZN. Nakoľko rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb v meste
Topoľčany a mestských častiach V. a M. Bedzany za zdaňovacie obdobie roku 2016 je 12,2 –
násobok, je potrebné toto rozpätie znižovať. V zmysle zákona správca dane zosúladí tento
násobok najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb za zdaňovacie obdobie roku 2024 /§
104g ods.3/. Na základe vyššie uvedeného mesto v dodatku k VZN navrhuje zmeny sadzieb
dane:
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- za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
z 0,205 € na 0,235 €,
- za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administrativu z 0,205 € na 0,235 €.
Touto zmenou sa rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou zníži na 10,64 – násobok.

Uznesenie č. 129/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 3/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 1/2013 o dani z nehnuteľností
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 3/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 1/2013 o dani z nehnuteľností podľa predloženého návrhu.
K bodu 12:
Ing. Žembera predložil návrh cenníka na prenájom plochy ihriska s umelým trávnatým
povrchom v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. Prítomným zároveň vysvetlil dôvod
úpravy tohto cenníka, nakoľko ihrisko je v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o., ktoré
sú platcami DPH a o túto čiastku je navrhované zvýšenie.

Uznesenie č. 130/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh cenníka na prenájom plochy ihriska s umelým trávnatým
povrchom v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o.
B. odporúča MsZ schváliť cenník na prenájom plochy ihriska s umelým trávnatým
povrchom v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o.
K bodu 11:
JUDr. Brösztlová uviedla, že vzhľadom na zmenu v počte parkovacích miest a zavedenie
nového parkovacieho systému je potrebné predložiť návrh na zmenu cenníka parkovísk, ktorý
tvorí prílohu VZN č. 5/2015 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany. V diskusii
Ing. Žembera oboznámil prítomných s jednotlivými návrhmi.
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Uznesenie č. 131/2016 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015
o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015
o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany.
Predseda komisie sa poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.

Ing. Peter Žembera, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Darina Urminská
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