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Dôvodová správa
Oblasť vysielania Regionálnej televízie Prievidza s.r.o. v roku 2015 zabezpečovali štyria kmeňoví
zamestnanci (z toho jeden na pol úväzku), traja pracovníci na zmluvu (vrátane výkonnej riaditeľky) a štyria
pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Oproti roku 2014 klesol počet zamestnancov o jedného pracovníka
na zmluvu a v poslednom štvrťroku o jedného kmeňového pracovníka na polovičnom pracovnom úväzku.
Rok 2015 ukončila spoločnosť RTV Prievidza s.r.o. so stratou vo výške 7 087,50 €, čo je medziročný
pokles straty o 4199,50 €. Odpisy hmotného investičného predstavujú čiastku 2 964 €, daňová linencia 960 €.
V priebehu roku 2015 vedenie spoločnosti rokovalo so zmluvnými partnermi o zvýšení ceny služieb o 15
% (na úrovni inflácie za roky 2008 -2014, ktorá nebola zohľadnená v zmluve). Mesto Bojnice a mesto
Handlová zvýšenie ceny akceptovali a zahrnuli ho do svojich rozpočtov pre rok 2016. Obec Lehota pod
Vtáčnikom a mesto Prievidza zvýšenie ceny neakceptovali. Obec Lehota pod Vtáčnikom dlhodobejšie avizuje
záujem predať svoj obchodný podiel v spoločnosti, mesto Prievidza, vzhľadom k svojim finančným
možnostiam, ponúklo spoločnosti ako riešenie presťahovanie sa do mestských priestorov za ročný nájom 1 €
vrátane energií. Priestory by si však vyžadovali rozsiahlejšiu rekonštrukciu, na ktorú spoločnosť nemá
finančné zdroje.
Vedenie spoločnosti v roku 2015 opakovane rokovalo aj s mestom Nováky a predložilo tri varianty cenových
ponúk. Aj napriek deklarovanému záujmu sa mesto Nováky doposiaľ k ponuke záväzne nevyjadrilo.
Dňa 6.júna 2016 rokovala Správna rada spoločnosti RTV Prievidza s.r.o. a 15.júna 2016 sa zišlo Valné
zhromaždenie spoločnosti. Orgány spoločnosti prerokovali všetky predložené materiály. V dvoch bodoch
vznikla povinnosť zástupcom spoločníkov prerokovať navrhnuté uznesenia v mestských/obecných
zastupiteľstvách v termíne do 30.6.2016.
Vysporiadanie straty príplatkovou povinnosťou spoločníkov
Návrh na takýto spôsob vysporiadania straty predložil v mene mesta Prievidza jeho zástupca na rokovaní
Správnej rady RTV. K tomuto návrhu sa priklonili na rokovaní valného zhromaždenia aj ďalší spoločníci.
Vysporiadanie straty by bolo v nasledovnom pomere:
Spoločník

Obch. podiel

Suma

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRIAMOS, a.s.
50%
t.j. 3 543,75€
Mesto Bojnice
12,5%
t.j. 885,94€
Mesto Handlová
12,5%
t.j. 885,94€
Mesto Prievidza
12,5%
t.j. 885,94€
Obec Lehota pod Vtáčnikom
12,5%
t.j. 885,94€

Návrh na uznesenie 50/16

Mestská rada
.............. 2016
Odporúča / neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť úhradu časti straty Regionálnej televízie Prievidza,
s.r.o. podľa výšky podielu na základnom imaní spoločnosti, v celkovej výške 885,94€, slovom
osemstoosemdesiatpäť eur, deväťdesiatštyri centov.
Mestské zastupiteľstvo
................ 2016

I. b e r i e n a v e d o m i e
I.1/ informáciu o výsledkoch hospodárenia Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. za rok 2015, aby jednotliví
spoločníci prijali opatrenie na to, aby vykázaná strata bola vykrytá jednotlivými spoločníkmi podľa výšky ich
obchodných podielov na základnom imaní. Suma podielu mesta Prievidza na úhrade straty predstavuje
885,94€, slovom osemstoosemdesiatpäť eur, deväťdesiatštyri centov.
II. s c h v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e
II.1/ úhradu časti straty Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. podľa výšky podielu na základnom imaní
spoločnosti, v celkovej výške 885,94€, slovom osemstoosemdesiatpäť eur, deväťdesiatštyri centov.

Zmena spoločenskej zmluvy
Uznesenie číslo 160/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zaviazalo primátora mesta
Bojnice predložiť spoločnosti Regionálna televízia Prievidza s.r.o. návrh zástupcu mesta Bojnice do Správnej
rady spoločnosti.
Spoločenská zmluva v bode 6.3. 2. uvádza, že : „ Správna rada má 6 členov, každý člen má jeden hlas.
3 členov menuje spoločník Priamos, 2 členov menujú spoločníci spoločnosti mestá a 1 člena menujú
spoločníci spoločnosti – obce“.
Súčasná situácia je taká, že všetci spoločníci, s výnimkou mesta Bojnice, majú svojho zástupcu v správnej
rade. Mesto Bojnice malo doposiaľ svojho zástupcu len v Dozornej rade spoločnosti. Keďže materiály k
rokovaniu Valného zhromaždenia, ako aj ďalšie otázky vyplývajúce zo Spoločenskej zmluvy sa
prerokovávajú v tomto orgáne, mesto Bojnice požiadalo o možnosť mať v ňom taktiež svojho zástupcu.
Keďže obchodné podiely sú v štruktúre 50 % Priamos a.s., 50% samosprávy, vzišiel z rokovania Valného
zhromaždenia takýto návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy v bode 6.3.2.:
„ Správna rada má 8 členov, každý člen má jeden hlas. 4 členov menuje spoločník Priamos, 3 členov
menujú spoločníci spoločnosti mestá a 1 člena menujú spoločníci spoločnosti – obce".

Návrh na uznesenie
Mestská rada
.............. 2016

Mestské zastupiteľstvo
................ 2016

I. s c h v a ľ u j e / n e s ch v a ľ u j e
Zmenu spoločenskej zmluvy v časti „Správna rada“ v čl. 6.3.2. nasledovne : Správna rada má 8 členov, každý
má jeden hlas. 4 členov menuje spoločník Priamos, a.s., 3 členov menujú spoločníci spoločnosti – mestá, 1
člena menujú spoločníci – obce.

