- Komisia ekonomická a podnik. činností MsZ Zá pisnica
z riadneho zasadnutia KEaPČ MsZ konaného dňa 6.2.2017
Prítomní: Ing. Peter Žembera, MUDr. Ľudovít Teťák, Štefan Grach, Ing. Michal Hajnovič,
Ing. Alena Ďurčeková , 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, Mgr. Miroslav Bačík, Ing. Zuzana
Kopčeková, Ing. Alžbeta Melicherová, PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie, privítal prítomných a zároveň navrhol doplniť
program o bod č. 16 – Návrh SZĽH na vybudovanie športovej haly v meste Topoľčany. Program
bol jednohlasne prijatý.
Program
1. Otvorenie
2. Návrh Zmluvy o dielo na údržbu verejnej zelene v meste Topoľčany a mestských častiach
Malé a Veľké Bedzany medzi Mestom Topoľčany a Mestskými službami Topoľčany,
s.r.o.
3. Informácia o príprave spracovania Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta
Topoľčany
4. Návrh Zmluvy o dodávaní obrazového a teletextového spravodajstva z Topoľčian
č. 18/2017/o
5. Návrh Zmluvy o mediálnej spolupráci č. 1/2017 medzi Mestom Topoľčany
a spoločnosťou NAŠE MESTÁ, s.r.o.
6. Návrh Zmluvy o spracovaní a vysielaní zvukového spravodajstva č. 19/2017/o
7. Návrh na schválenie zloženia orgánov mestskej neziskovej organizácie – Zariadenie pre
seniorov Komfort n. o.
8. Návrhy na počty prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrhy na počty zriadených tried
1. roč. pre školský rok 2017/2018
9. Žiadosť JUDr. Kišaca s manželkou o zriadenie vecného bremena pre uloženie
kanalizačného potrubia z ČOV v k. ú. Malé Bedzany
10. Návrh podmienok budúcej zámeny pozemkov s REALITY COMFORT PD, spol.s r. o.
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11. Žiadosť Dávida Polťáka a spol. o odpredaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 26/2, 27/2, 37/3
a 37/4 v k. ú. Veľké Bedzany
12. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Návštevy Panny Márie o zriadenie vecného
bremena pre vybudovanie a uloženie vodomernej šachty a vodovodného potrubia v k. ú.
Veľké Bedzany
13. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o zriadenie budúceho vecného bremena pre
stavbu „Topoľčany, Ovál BD Gagarinova“
14. Správa o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany za rok 2016,
návrh na vyradenie hmotného majetku mesta, návrh spôsobu likvidácie a možnosti
prípadného odpredaja prebytočného a neupotrebiteľného hmotného majetku, návrh
minimálnych predajných cien, návrh zverenia a odňatia zo správy, nájmu a výpožičky
15. Návrh na schválenie podania projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy
Gagarinova ulica, Topoľčany“
16. Návrh SZĽH na vybudovanie športovej haly
17. Záver

K bodu 15:
RNDr. Grežo informoval prítomných, že dňa 3.11.2016 bola vyhlásená výzva na predkladanie
projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v rámci IROP, v
ktorej boli špecifikované oprávnené aktivity a stanovená hodnota príspevku. Pre účely
financovania projektu bola ako najvhodnejšia alternatíva vybratá MŠ Gagarinova, a to najmä
z dôvodu pomeru najnižších finančných investícií do majetku a zároveň najvyššej hodnoty NFP
(prepočítané na počet detí). Uviedol, že na realizáciu projektu by mal byť poskytnutý nenávratný
finančný príspevok vo výške 423 236,75 € a spolufinancovanie z rozpočtu mesta Topoľčany by
predstavovalo čiastku 22 275,61 €. Zároveň v rámci projektu boli v rozpočte vyčlenené
neoprávnené výdavky, ktoré tvorili súbor výdavkov nad maximálny možný limit projektu. Tieto
výdavky predstavujú sumu 93 694,00 € a budú financované z mestského rozpočtu. Na základe
uvedeného bude celková hodnota financovania projektu z rozpočtu mesta predstavovať sumu
115 969,61 €.
Uznesenie č. 4/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1/ informáciu o výzve na podanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy
Gagarinova ulica, Topoľčany“
2/ návrh na podanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagarinova ulica,
Topoľčany“
B. odporúča MsZ schváliť:
1/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy
Gagarinova ulica, Topoľčany“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10,
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ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Topoľčany a platným programom
rozvoja mesta Topoľčany
2/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, celkovo vo výške 22 275,61 €
4/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Topoľčany.
K bodu č. 2:
Ing. Melicherová predložila návrh Zmluvy o dielo na údržbu verejnej zelene v meste
Topoľčany a mestských častiach Malé a Veľké Bedzany medzi Mestom Topoľčany a Mestskými
službami Topoľčany, s.r.o. Uviedla, že Mesto Topoľčany uzatvorilo 29.01.2016 zmluvy o dielo
na údržbu verejnej zelene s tromi podnikateľskými subjektami na základe výsledku verejného
obstarávania. Tieto zmluvy boli uzatvorené na dobu určitú, konkrétne na 15 mesiacov. Po
skončení platnosti týchto zmlúv budú údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a drobnej
architerúry zabezpečovať Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Uznesenie č. 5/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Zmluvy o dielo na údržbu verejnej zelene v meste Topoľčany
a mestských častiach Malé a Veľké Bedzany medzi Mestom Topoľčany a Mestskými službami
Topoľčany, s.r.o.
B. odporúča MsZ schváliť Zmluvu o dielo na údržbu verejnej zelene v meste Topoľčany
a mestských častiach Malé a Veľké Bedzany medzi Mestom Topoľčany a Mestskými službami
Topoľčany, s.r.o. podľa predloženého návrhu.

K bodu 16:
Ing. Melicherová oboznámila prítomných, že bol Mestu Topoľčany doručený list od SZĽH,
ktorým SZĽH navrhol vybudovať v meste Topoľčany športovú halu, resp. objekt, ktorý umožní
viacúčelové využitie pre šport a zábavu. Vzhľadom na nejasné podmienky záväzku mesta,
členovia komisie navrhli, aby tieto boli prerokované so zástupcami SZĽH do najbližšieho
zasadnutia komisie.
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Uznesenie č. 6/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ berie na vedomie návrh SZĽH na vybudovanie športovej haly
s ihriskom v meste Topoľčany. Odporúča vedeniu mesta prerokovať podmienky so SZĽH do
ďalšieho zasadnutia komisie.
K bodu č. 3:
Ing. Francová predložila informáciu o príprave spracovania Zmien a doplnkov č. 5
Územného plánu mesta Topoľčany. Uviedla, že potreba aktualizácie platného územného plánu
vyplynula z doterajších poznatkov a potrieb mesta v rámci jeho územnoplánovacej činnosti, ako
aj na základe žiadostí právnických a fyzických osôb mesta. V súčasnosti prebiehajú prípravné
práce na spracovanie Zmien a doplnkov č.5 ÚPN mesta Topoľčany, ako je stanovenie obsahu ich
riešenia a zhromažďovanie údajov a podkladov, pričom na základe výsledkov ich vyhodnotenia
sa uskutoční verejné obstarávanie na výber spracovateľa tejto územnoplánovacej dokumentácie.
Po vypracovaní návrhu riešenia bude tento prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy,
samosprávnym krajom, organizáciami a občanmi. Zároveň prítomných oboznámila s obsahom
riešenia zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Topoľčany.

Uznesenie č. 7/2017
Komisia ekonomická a PČ berie na vedomie informáciu o príprave spracovania Zmien
a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Topoľčany.

K bodu 8:
PaedDr. Mazaňová, PhD. predložila návrhy na počty prijímaných žiakov do 1. roč. základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2017/2018 a na počty
zriadených tried 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre
školský rok 2017/2018. Zároveň informovala prítomných, že uvedené návrhy už boli prejednané
aj v komisii mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ. Členovia komisie v diskusii konštatovali,
že rešpektujú prijaté uznesenie komisie školstva a pripájajú sa k nemu.
Uznesenie č. 8/2017 (5:0:1)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrhy na počty prijímaných žiakov do 1. roč. základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2017/2018 a na počty zriadených
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tried 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2017/2018
B. odporúča MsZ schváliť počty prijímaných žiakov do 1. roč. základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2017/2018 a počty zriadených
tried 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2017/2018 podľa predloženého návrhu.

K bodu 7:
Mgr. Valášková predložila návrh na schválenie zloženia orgánov mestskej neziskovej
organizácie - Zariadenie pre seniorov Komfort n. o. z dôvodu ukončenia 2-ročného funkčného
obdobia orgánov tejto neziskovej organizácie, ktoré boli schválené dňa 26.3.2015.
Uznesenie č. 9/2017 (5:0:1)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie informáciu o skutočnosti, že dňa 25.3.2017 uplynie 2-ročné funkčné
obdobie orgánov neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komfort n. o.
B. odporúča MsZ schváliť na nové funkčné obdobie nasledujúcich členov
- Správnej rady neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komfort n. o.:
Ing. Peter Baláž – primátor
Mgr. Janka Krahulíková – poslankyňa MsZ
Mgr. Mária Haláková – poslankyňa MsZ
MUDr. Ján Paulík - poslanec MsZ
p. Štefan Grach – poslanec MsZ
- Dozornej rady rady neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komfort n. o.:
MUDr. Július Lukáč – poslanec MsZ
Ing. Jozef Kotleba – poslanec MsZ
p. Michal Bohát – poslanec MsZ

K bodu 9:
Mgr. Bačík predložil žiadosť JUDr. Tomáša Kišaca a Mgr. Nadeždy Kišacovej, bytom
Astrová 2851, Topoľčany o zriadenie vecného bremena na pozemku v kat. území Malé Bedzany
parc. reg. „E“ č. 70 za účelom uloženia kanalizačného potrubia z domovej čistiarne odpadových
vôd do Bedzianskeho potoka. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parc. reg. „C“ č. 152/2, na
ktorom plánujú postaviť rodinný dom. Súčasťou stavby bude aj domová čistiareň odpadových
vôd, ktorá bude odkanalizovaná do potoka. Kanalizácia bude viesť v rozsahu podľa priloženého
nákresu aj cez pozemok vo vlastníctve Mesta Topoľčany parc. reg. „E“ č. 70. Uviedol, že
v prípade súhlasu je potrebné so žiadateľmi uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
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vecného bremena, pričom riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po
predložení geometrického plánu, ktorý dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. Zriadenie
vecného bremena bude opätovne predložené na rokovanie MsZ po predložení GP. V rámci
diskusie členovia komisie navrhli cenu za zriadenie vecného bremena vo výške 1€/bm.
Uznesenie č. 10/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie žiadosť JUDr. Tomáša Kišaca a Mgr. Nadeždy Kišacovej o zriadenie
vecného bremena pre uloženie kanalizačného potrubia
B. odporúča MsZ schváliť zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v kat. území
Malé Bedzany parc. reg. „E“ č. 70 pre JUDr. Tomáša Kišaca a Mgr. Nadeždu Kišacovú, rod.
Juričková, obaja bytom Astrová 2851, 955 01 Topoľčany, SR za účelom uloženia kanalizačného
potrubia z domovej ČOV vybudovanej na pozemku parc. reg. C“ č. 152/2 v rozsahu podľa
priloženého nákresu.
Vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 1,- €/bm.
Zriadenie vecného bremena bude opätovne predložené na schválenie MsZ na základe
geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný na náklady žiadateľov.

K bodu 12:
Mgr. Bačík predložil žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Návštevy Panny Márie, IČO:
34 072 381, sídlo Farská 297/22, 956 21 Jacovce o zriadenie vecného bremena na pozemku
v kat. území Veľké Bedzany parc. reg. „C“ č. 297 za účelom vybudovania a uloženia
vodomernej šachty a vodovodného potrubia. Žiadateľ je vlastníkom stavby kostola na pozemku
parc. reg. „C“ č. 295, ku ktorému potrebuje vybudovať vodovodnú prípojku vrátane
novovybudovanej vodomernej šachty. Vodovodná prípojka so šachtou bude viesť v rozsahu
podľa priloženého nákresu aj cez pozemok vo vlastníctve Mesta Topoľčany parc. reg. „C“ č.
297. V prípade súhlasu navrhuje so žiadateľom uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, pričom riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po
predložení geometrického plánu, ktorý dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady. Zriadenie
vecného bremena bude opätovne predložené na rokovanie MsZ po predložení GP. V rámci
diskusie členovia komisie navrhli sumu 1,- €/m² za zriadenie vecného bremena.
Uznesenie č. 11/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Návštevy Panny Márie, IČO:
34 072 381, sídlo Farská 297/22, 956 21 Jacovce o zriadenie vecného bremena na pozemku
v kat. území Veľké Bedzany
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B. odporúča MsZ schváliť zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v kat. území
Veľké Bedzany parc. reg. „C“ č. 297 pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Návštevy Panny
Márie, IČO: 34 072 381, sídlo Farská 297/22, 956 21 Jacovce za účelom vybudovania a uloženia
vodomernej šachty a vodovodného potrubia k stavbe kostola na pozemku parc. reg. „C“ č. 295
v rozsahu podľa priloženého nákresu.
Vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 1,- €/m².
Zriadenie vecného bremena bude opätovne predložené na schválenie MsZ na základe
geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný na náklady žiadateľa.

K bodu 11:
Mgr. Bačík predložil žiadosť Dávida Polťáka, Moniky Blahovej, Barbory Košíkovej a Anety
Polťákovej o odpredaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 26/2 zastavaná plocha o výmere 88 m², parc.
reg. „C“ č. 27/2 záhrada o výmere 153 m², parc. reg. „C“ č. 37/3 zastavaná plocha o výmere 12
m² a parc. reg. „C“ č. 37/4 zastavaná plocha o výmere 6 m². Ide o pozemky vo Veľkých
Bedzanoch, ktoré sa nachádzajú pri rodinnom dome súp. č. 129 v podielovom spoluvlastníctve
žiadateľov, pričom parc. reg. „C“ č. 37/4 je zastavaná domom súp. č. 129, parc. reg. „C“ č. 37/3
a 26/2 sú dvor a parc. reg. „C“ č. 27/2 je záhrada. Predmetné pozemky žiadatelia, resp. ich
rodičia, užívajú viac ako 20 rokov. Rozdiely medzi stavom právnym a skutočným užívaním
pozemkov boli zistené pri stavebnom konaní a geometrickom zameraní skutočného stavu po
prestavbe rodinného domu súp. č. 129. Znaleckým posudkom boli predmetné pozemky ocenené
na cenu 3 610,- € (13,95 €/m²) a vypracovanie znaleckého posudku predstavovalo 120,- €.
Minimálna cena, za ktorú by mal byť pozemok odpredaný je teda 3 730,- €. Zároveň oboznámil
prítomných so stanoviskom MsV č. 6, ktoré súhlasí s odpredajom pozemkov žiadateľom pod
podmienkou, že bude zriadené predkupné právo mesta k uvedeným pozemkom.
Uznesenie č. 12/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie žiadosť Dávida Polťáka a spol. o kúpu pozemkov parc. reg. „C“ č. 26/2,
27/2, 37/3 a 37/4 v k. ú. Veľké Bedzany
B. odporúča MsZ schváliť:
1. odpredaj pozemkov v kat. území Veľké Bedzany parc. reg. „C“ č. 26/2 zastavaná plocha
o výmere 88 m², parc. reg. „C“ č. 27/2 záhrada o výmere 153 m², parc. reg. „C“ č. 37/3 zastavaná
plocha o výmere 12 m² a parc. reg. „C“ č. 37/4 zastavaná plocha o výmere 6 m² vytvorených
geometrickým plánom č. 41680391/108/2016 úradne overeným pod č. 690/2016 pre Moniku
Blahovú, rod. Polťáková, trvale bytom Májová 713/168, 956 21 Jacovce, SR v podiele 1/4-ina,
Barboru Košíkovú, rod. Polťáková, trvale bytom Vinohradnícka 129/2, 955 01 Veľké Bedzany,
SR v podiele 1/4-ina, Dávida Polťáka, rod. Polťák, trvale bytom Vinohradnícka 129/2, 955 01
Veľké Bedzany, SR v podiele 1/4-ina a Anetu Polťákovú, rod. Polťáková, trvale bytom
Vinohradnícka 129/2, 955 01 Veľké Bedzany, SR v podiele 1/4-ina za celkovú kúpnu cenu
3 730,- €.
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Odpredaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 26/2, 27/2, 37/3 a 37/4 nadobúdateľom sa uskutočňuje
v zmysle ust. §-u 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MsZ v Topoľčanoch rozhodlo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, nakoľko ide o pozemok zastavaný stavbou súp. č. 129 vo
vlastníctve nadobúdateľov, resp. o pozemky priľahlé k tejto stavbe, ktoré kupujúci, resp. ich
právni predchodcovia užívajú ako dvor a záhradu po dobu dlhšiu ako 20 rokov.
Kúpna zmluva musí byť podpísaná a kúpna cena uhradená do 60 dní odo dňa schválenia prevodu
MsZ, inak uznesenie MsZ stráca platnosť.
2. zriadenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Veľké Bedzany parc. reg. „C“ č. 26/2
zastavaná plocha o výmere 88 m² a parc. reg. „C“ č. 27/2 záhrada o výmere 153 m² v celosti v
prospech mesta Topoľčany. Kúpna cena bude stanovená vo výške znaleckého posudku
vyhotoveného v čase uplatnenia predkupného práva na náklady mesta Topoľčany. Predkupné
právo sa zriaďuje bezodplatne.

K bodu 13:
Mgr. Bačík predložil žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava o zriadenie vecného bremena pre stavbu „Topoľčany, Ovál BD Gagarinova“. Vecné
bremeno bude zriadené pre uloženie elektrického káblového vedenia pri bývalej ZŠ Gagarinova.
K objasneniu situácie predložil nákres.
Uznesenie č. 13/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava o zriadenie vecného bremena pre stavbu „Topoľčany, Ovál BD Gagarinova“
B. odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena pre stavbu „Topoľčany, Ovál BD
Gagarinova“ v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518, so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SR na pozemkoch v k. ú. Topoľčany parc. reg. „C“ č. 4983,
4977/1 a 4977/10 v rozsahu podľa priloženého náčrtu. Obsahom vecného bremena bude:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne.

K bodu 10:
Mgr. Bačík predložil návrh podmienok budúcej zámeny pozemkov s REALITY COMFORT
PD, spol. s r. o. na zámenu pozemku parc. reg. „E“ č. 1361/4 nachádzajúceho sa v Parku
športovcov v Topoľčanoch za pozemky vo vlastníctve mesta. Uviedol, že uznesením MsZ
v Topoľčanoch č. 288/11/2016 bola menovaná komisia na rokovanie s REALITY COMFORT
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PD, spol. s r.o. o majetkovoprávnom usporiadaní pozemku v Parku športovcov a následne boli
uzneseniami MsZ č. 327/12/2016 a 386/14/2016 schválený zámer a rozsah zámeny pozemkov
s tým, že návrh podmienok zámeny bude opätovne predložený MsZ na odsúhlasenie na základe
geometrického plánu na zameranie predmetných pozemkov vo vlastníctve mesta. Mesto
Topoľčany dalo vypracovať GP č. 030/2016, ktorý oddelil pozemky mesta o celkovej výmere
48.536 m². Hodnota takto zameraných pozemkov je 509 142,- €, čo sa podľa znaleckého
ocenenia rovná hodnote pozemkov vo vlastníctve REALITY COMFORT PD, spol. s r. o.
Zároveň oboznámil prítomných s požiadavkami členov komisie v súvislosti s plánovanou
zámenou, ktoré je nutné riešiť v stavebnom konaní. Vzhľadom na to, že uvedené podmienky
neboli ešte prerokované na zasadnutí MsV č. 3 a komisie výstavby, Ing. Žembera navrhol
prerokovať tento bod na najbližšom zasadnutí komisie ekonomickej a podn.činností. Z toho
dôvodu nebolo prijaté uznesenie.

K bodu 4:
JUDr. Lisý predložil návrh Zmluvy o dodávaní obrazového a teletextového spravodajstva
z Topoľčian č. 18/2017/o. Informoval, že predmetom zmluvy je spracovanie a vysielanie
obrazového a teletextového spravodajstva z Topoľčian v Televízii CENTRAL Nitra podľa
požiadaviek objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.
Uznesenie č. 14/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Zmluvy o dodávaní obrazového a teletextového spravodajstva
z Topoľčian č. 18/2017/o
B. odporúča MsZ schváliť Zmluvu o dodávaní obrazového a teletextového spravodajstva
z Topoľčian č. 18/2017/o podľa predloženého návrhu.

K bodu 5:
JUDr. Lisý predložil návrh Zmluvy o mediálnej spolupráci č. 1/2017. Oboznámil
prítomných, že predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní
mediálnej podpory a prezentácie Mesta Topoľčany na regionálnom informačnom portáli
mojeTopolcany, v mobilnej aplikácii ako aj fanstránke projektu na sociálnej sieti Facebook.
Jedná sa najmä o informácie, ktoré majú informatívno-spravodajský charakter a sú aktuálne pre
obyvateľov Mesta Topoľčany, a to hlavne o kultúrno-športové akcie, informácie MsKS, mestskej
polície, Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch a iné akcie a oznamy Mesta Topoľčany.
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Uznesenie č. 15/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Zmluvy o mediálnej spolupráci č. 1/2017
B. odporúča MsZ schváliť Zmluvu o mediálnej spolupráci č. 1/2017 podľa predloženého
návrhu.

K bodu 6:
JUDr. Lisý predložil návrh Zmluvy o spracovaní a vysielaní zvukového spravodajstva č.
19/2017/o. Predmetom zmluvy je spracovanie a odvysielanie zvukového spravodajstva,
rozhovorov, oznamov a spotov v Rádiu Yes 102,9MHz podľa požiadaviek objednávateľa v
rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou. Zvukovým spravodajstvom sa rozumie
odvysielanie aktuálnych, dôležitých a zaujímavých udalostí, ktoré majú informatívnospravodajský charakter a sú aktuálne pre obyvateľov Mesta Topoľčany. Jedná sa hlavne o
kultúrno-športové akcie, ďalej informácie MsKS, mestskej polície, Mestského zastupiteľstva
v Topoľčanoch a iné akcie a oznamy Mesta Topoľčany.
Uznesenie č. 16/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh
19/2017/o

Zmluvy o spracovaní a vysielaní zvukového spravodajstva č.

B. odporúča MsZ schváliť Zmluvu o spracovaní a vysielaní zvukového spravodajstva č.
19/2017/o podľa predloženého materiálu.

K bodu 14:
Ing. Štrba predložil Správu o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany
za rok 2016. Zároveň predložil návrh na vyradenie hmotného majetku mesta, návrh spôsobu
likvidácie a možnosti prípadného odpredaja prebytočného a neupotrebiteľného majetku, návrh
minimálnych predajných cien a návrh zverenia a odňatia zo správy, nájmu a výpožičky.
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Uznesenie č. 17/2017 (6:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
1. Správu o výsledkoch inventarizácie hmotného majetku mesta Topoľčany za rok 2016
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
B. odporúča MsZ schváliť:
1. vyradenie hmotného majetku podľa predloženého návrhu
2. spôsob likvidácie a prípadný odpredaj hmotného majetku podľa predloženého návrhu
3. minimálne predajné ceny podľa predloženého návrhu
4. návrh zverenia a odňatia zo správy nájmu podľa príloh č. 1, 2.
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Ing. Peter Žembera, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Darina Urminská
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