Zá pisnica
z riadneho zasadnutia KEaPČ MsZ konaného dňa 30.11.2017

Prítomní: Ing. Peter Ţembera, Štefan Grach, MUDr. Ľudovít Teťák, Ing. Alena Ďurčeková,
Ing. Michal Hajnovič, Ing. Darina Urminská
Ospravedlnení: Mgr. Katarína Katonová, , Ing. Martin Václav
Prizvaní: JUDr. Milan Lisý, viceprimátor, Ing. Ján Kmeťo, hlavný kontrolór, JUDr. Edita
Brösztlová, prednostka, Ing. Ľuboš Štrba, Mgr. Zuzana Valášková, Mgr. Miroslav Bačík, Ing.
Alţbeta Melicherová, PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Ing. Zuzana Kopčeková, 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 na vykonávanie niektorých ustanovení
zákona o sociálnych sluţbách a stanovení výšky úhrad za sociálne sluţby poskytované
Mestom Topoľčany
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 2/2018 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany
4. Návrh Dodatku č. 11/2018 k VZN č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Topoľčany
5. Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN mesta Topoľčany č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
6. Návrh Dodatku č. 3/2017 k VZN mesta Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2018-2020
8. Návrh Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2018-2020
9. Návrh 3. zmeny Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2017-2019
10. Rôzne
11. Záver
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K bodu č. 2:
PaedDr. Mazáňová, PhD. predloţila návrh VZN č. 1/2018 na vykonávanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych sluţbách a stanovení výšky úhrad za sociálne sluţby
poskytované Mestom Topoľčany a zároveň zdôvodnila potrebu jeho vypracovania –
prevádzkovanie detských jaslí. Informáciu ohľadne výšky príspevku od rodičov detí
umiestnených v detských jasliach doplnil Ing. Štrba.
Uznesenie č. 116/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 na vykonávanie
niektorých ustanovení zákona o sociálnych sluţbách a stanovení výšky úhrad za sociálne
sluţby poskytované Mestom Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 na vykonávanie
niektorých ustanovení zákona o sociálnych sluţbách a stanovení výšky úhrad za sociálne
sluţby poskytované Mestom Topoľčany podľa predloţeného materiálu.

K bodu 3:
PaedDr. Mazáňová, PhD. predloţila návrh VZN Mesta Topoľčany č. 2/2018 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany
a informovala prítomných, ţe dôvodom na vypracovanie nového VZN bol podnet riaditeľky
ZUŠ na zmenu obsahu doteraz platného VZN vzťahujúceho sa k úhrade finančných príspevkov
na štúdium v základnej umeleckej škole a podnet na zmenu obsahu doteraz platného VZN
vzťahujúceho sa k úhrade finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských
jedálňach.
Uznesenie č. 117/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 2/2018
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 2/2018
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany podľa predloţeného materiálu.

2

K bodu č. 4:
Ing. Štrba predloţil návrh Dodatku č. 11/2018 k VZN č. 14/2012 o určení podrobnosti
financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ţiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území mesta Topoľčany. Uviedol, ţe pre rok 2018 je navrhnuté zvýšenie dotácií na ţiaka
všetkým školám a školským zariadeniam v súvislosti s valorizáciou platov a zvýšením
prevádzkových výdavkov. Taktieţ je v dodatku zapracovaná zmena v poskytovaní dotácie pre
ŠKD podľa počtu ţiakov v ŠKD, ďalej je zohľadnená zmena koeficientu medzi skupinovou
a individuálnou formou vyučovania a pri cirkevnej ZUŠ je navrhnuté rovnaké financovanie ako
pri ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Uznesenie č. 118/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 11/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2012
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 11/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany podľa predloţeného materiálu.

K bodu 5
Ing. Švajdleníková oboznámila prítomných s návrhom Dodatku č. 1/2017 k VZN mesta
Topoľčany č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.
Uviedla, ţe uvedený dodatok bol vypracovaný na podnet Okresnej prokuratúry v Topoľčanoch
ako opatrenie na odstránenie nedostatkov v pôvodnom VZN.
Uznesenie č. 119/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Topoľčany č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Topoľčany č. 8/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
podľa predloţeného návrhu.

3

K bodu 6:
Ing. Švajdleníková predloţila návrh Dodatku č. 3/2017 k VZN mesta Topoľčany č.
12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň ich
oboznámila so zmenami.
Uznesenie č. 120/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 3/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 3/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa predloţeného materiálu.
K bodu č. 9:
PhDr. Baculáková predloţila návrh 3. zmeny Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS
Topoľčany na roky 2017-2019. Konštatovala, ţe sa jedná len o presuny medzi poloţkami
a vysvetlila dôvod ich zmeny.
Uznesenie č. 121/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh 3. zmeny Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky
2017-2019.
B. odporúča MsZ schváliť 3. zmenu Rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky
2017-2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 7:
PhDr. Baculáková predloţila návrh rozpočtu MsKS v Topoľčanoch na roky 2018-2020.
Informovala prítomných, ţe od 1.1.2018 dochádza k zmene zostavovania rozpočtu
príspevkových organizácií, a to zostavovaním rozpočtu príjmov a výdavkov, čím sa zosúladí
proces zostavovania rozpočtu mesta a ním zriadených organizácií. Uviedla, ţe rozpočet je
navrhnutý ako vyrovnaný.
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Uznesenie č. 122/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Topoľčanoch na roky
2018-2020
B. odporúča MsZ schváliť rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Topoľčanoch na roky
2018-2020 podľa predloţeného návrhu.
K bodu 8:
Ing. Štrba predloţil návrh Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2018-2020.
Uviedol, ţe pri zostavovaní rozpočtu na roky 2018 – 2020 sa vychádzalo z aktuálne známych
skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva SR v nasledujúcom období.
Rozpočet výdavkov mesta je zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi,
cieľmi, hodnotami a merateľnými ukazovateľmi. Taktieţ rozpočet mesta rešpektuje aj ďalšie
nevyhnutné kritériá zákona ako je rozpočtovanie na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je
záväzný a ďalšie dva sú nezáväzné, alebo povinnosť vyrovnaného alebo prebytkového beţného
rozpočtu. Informoval, ţe v rozpočte pre rok 2018 bola prvý krát uplatnená participácia občanov
pri jeho tvorbe a oboznámil prítomných, ktoré projekty si občania vybrali. Vzhľadom k návrhu
štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy sa javia východiská rozpočtu ako dosiahnuteľné,
t.j. rozpočet je zostavený na reálnej báze. Oboznámil prítomných s jednotlivými poloţkami
rozpočtu príjmov aj výdavkov a so ţiadosťou MFK Topvar Topoľčany o poskytnutie dotácie na
rok 2018 a zmenou účelu poskytnutia dotácie. V rámci diskusie podal bliţšie vysvetlenie členom
komisie Ing. Ţembera.
Uznesenie č. 123/2017 (5:0:0)
Komisia ekonomická a PČ:
A. berie na vedomie:
- návrh Programového rozpočtu mesta Topoľčany na roky 2018 – 2020
- ţiadosť MFK Topvar Topoľčany o poskytnutie dotácie na rok 2018 a zmenu účelu
poskytnutia dotácie
B. odporúča MsZ schváliť:
1. Programový rozpočet mesta Topoľčany na roky 2018-2020 podľa predloţeného návrhu
s tým, ţe rozpočet pre rok 2018 je záväzný a pre roky 2019 a 2020 nie je záväzný
2. Pouţitie prostriedkov fondu rozvoja bývania v roku 2018 do výšky 300 000 € na
financovanie kapitálových výdavkov:
- Bytové domy Gagarinova
3. Pouţitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2018 do výšky 3 157 100 € na financovanie
kapitálových výdavkov:
- ŠH - rozšírenie haly a kapacity hľadiska na 2.000 osôb **,
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- Bytové domy Gagarinova,
- MŠ Lipová - rekonštrukcia školy**,
- MŠ Gagarinova - rekonštrukcia a rozšírenie**,
- Zimný štadión - rekonštrukcia budovy *,
- Rozšírenie kompostárne **,
- Hlavný cyklistický okruh mesta**,
- Rekultivácia vnútroblokov sídlisk mesta Topoľčany - realizácia**,
- Nákup pozemkov,
- Protipovodňové opatrenie V. Bedzany,
- Priemyselná zóna,
- MŠ Tribečská I - rekonštrukcia soc.zariadení, nová kanalizácia
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Ing. Peter Ţembera, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Darina Urminská
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