Zápisnica
zo zasadnutia členov Komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného
poriadku, Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

č. záznamu: 2.6.1-1715-2011/8159
Deň konania zasadnutia:
Čas konania zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

07. 02. 2011 (pondelok)
od 13.00 hod. do 1445 hod.
v zasadačke prednostu Mestského úradu v Prievidzi,
Námestie slobody č. 14 , Prievidzi, ( I.poschodie ).

Prítomní: viď. prezenčná listina
Program:
1.
Otvorenie
2.
Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza
3.
Oboznámenie členov komisie s činnosťou súvisiacou s ochranou verejného
poriadku zástupcami Mestskej polície Prievidza
4.
Rôzne
5.
Záver
K bodu 1: Otvorenie
Predsedníčka komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku Ing.
Petra Kobetičová, privítala prítomných na zasadnutí a oboznámila ich s programom
rokovania. Rokovania sa zúčastnili aj Mgr. Ľubomír Pomajbo náčelník Mestskej polície
Prievidza, Mgr. Milan Gatial zástupca náčelníka Mestskej polície Prievidza a Ing. Naďa
Prilinská asistentka prednostu Mestského úradu Prievidza.
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza
2.1

materiál č. 9/2011
Návrh Doplnku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 66/2002 o držaní psov na území mesta
Prievidza
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ
schváliť.

2.2

materiál č. 11/2011
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
Uvedený materiál členom komisie predniesol Mgr. Ľubomír Pomajbo - náčelník
Mestskej polície Prievidza.
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ
schváliť.

2.3

materiál č. 13/2011
Návrh Internej smernice č. 55 IS – 55 Štatút výborov volebných obvodov mesta
Prievidza
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Uvedený materiál členom komisie predniesla – vysvetlila Ing. Naďa Prilinská –
asistentka prednostu MsÚ Prievidza.
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ
schváliť.

2.4

materiál č. 14/2011
Návrh Internej smernice IS - 57 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi.
Uvedený materiál členom komisie predniesla – vysvetlila Ing. Naďa Prilinská –
asistentka prednostu MsÚ Prievidza.
Komisie uvedený materiál berie na vedomie a odporúča skontrolovať ako je v zákone
opatrené prezentovať sa pred hlasovaním a doplniť smernicu o „ prezentovať sa pred
hlasovaním“ v súlade so zákonom.

K bodu 3: Oboznámenie členov komisie s činnosťou komisie súvisiacou s ochranou verejného
poriadku
Náčelník Mestskej polície Prievidza Mgr. Ľubomír Pomajbo a zástupca náčelníka Mgr. Milan
Gatial oboznámli komisiu s jej pracovnou činnosťou súvisiacou s ochranou verejného
poriadku formou otázok a odpovedí.
Skratky použité v texte: MsÚ – mestský úrad
MsP – mestská polícia
VVO – výbor volebného obvodu
JUDr. Pietrik: Existujú stretnutia MsP s jednotlivými úsekmi MsÚ, VVO, a ako funguje
medzi nimi ? Koľko kamier má kamerový systém a kde sú umiestnené kamery,
prípadná možnosť umiestniť kameru pri Lesoparku ?
Mgr. Gatial: Podľa jednotlivých prípadov. Ak majú požiadavku jednotlivé oddelenia
požiadajú o spoluprácu a opačne ( blokové konania, priestupkové konania,
uhrádzanie pokút, .... vždy podľa jednotlivých prípadov a potrieb) Občania môžu
prísť na stránkový deň náčelníka každú stredu od 1600 do 1800hod.
Mgr. Pomajbo: Kamier je 23 a sú umiestnené tam kde sa pohybuje najviac ľudí.
Montáž kamery pri lesoparku závisí od financií a optického kábla. V letnej sezóne
v Lesoparku sú hliadky mestskej polície častejšie a v prípade konania akcií sú tam
hliadky stále.
Mgr. Moravík: Je spolupráca medzi mestskou políciou a štátnou políciou ?
Mgr. Pomajbo: Spolupráca je nevyhnutná aj keď v súčasnej dobe nie je
ideálna, ale robia kroky k zlepšeniu vzťahov.
Ing. Bugár: Včera sa mu sťažoval občan, že telefonoval na mestskú políciu, sťažovala sa na
hluk a službukonajúci mu povedal, že čo má on s tým robiť ? Čo v takom
prípade ?
Mgr. Gatial: Telefonáty sa zaznamenávajú, preverí hlásenie. Zároveň oboznámil
komisiu s problémami s bezdomovcami.
Ing. Bugár: Sú na MsP konkrétne osoby na ktorých sa môžu či už občania, alebo poslanci
priamo obracať s problémami – tzv. okrskári ?
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Mgr. Gatial: Na internetovej stránke MsP je zverejnená rajonizácia a aj kto čo
vykonáva.
Mgr. Pomajbo: Konkrétny pochôdzkari chodia na zasadnutia VVO aj na stretnutia
občanov s primátorkou mesta.
Ing. Lukáčová: V správe o činnosti jej chýba porovnanie s predošlými rokmi.
Mgr. Gatial: Je to v texte, majú to aj v tabuľkovej forme, nie je problém to dodať.
Doteraz bola požiadavka zapracovať to do textu.
Ing. Štanga: Či je spätná väzba na hlásenia – ak by niektorý občan chcel úmyselne poškodiť
niekomu inému ?
Mgr. Pomajbo: Samozrejme, že áno.
R. Hlaváč: V minulom roku bolo vydaných 291 povolení do pešej zóny ? Nie je to veľa ?
Mgr. Pomajbo: Došlo k prehodnotenie všetkých v minulosti vydaných povolení.
Vjazdy sú opatrené dopravným značením a oni nie sú oprávnený vydávať výnimky.
Mgr. Gatial: Predmetné žlté kartičky sa vydali zásobovaniam ktorý tam chodia
v zmysle značenia, a bohužiaľ boli vydané aj neopodstatnené.
Mgr. Moravík: Ako je to s meraním rýchlosti ? Vykonávať ho tam kde je treba - pohyb ľudí.
Mgr. Gatial: V dobe keď ho vykonávali, bolo v zmysle platnej právnej úpravy.
V súčasnosti ho vykonáva len štátna polícia a podľa vlastných „potrieb“. Môžu ju
požiadať aby merania vykonávala tam, kde je najväčší pohyb osôb, škôl a kde je
známe, že sa rýchlosť nedodržiava.
JUDr. Pietrik: Ako je to s programom zapojenia dôchodcov - prechody pri školách ?
Mgr. Pomajbo: Zatiaľ to bez MsP nejde, uvažuje sa o tom, ale osoby riadiace
dopravu pri prechodoch musia byť zaškolené dopravnou políciou.
JUDr. Pietrik: V správe za rok 2010 je „ súčinnosť s exekútormi“. Čo sa za tým skrýva ?
Mgr. Gatial: Súčinnosť v zmysle exekučného poriadku a súdneho poriadku.
Doručovanie písomností, účasť pri exekúciách. Je to záťaž navyše, ale musia ju
vykonávať.
JUDr. Pietrik: Má MsP k dispozícii merače hluku ?
Mgr. Moravík: Merať hluk má oprávnenie len hygiena.
Ing. Bugár: V prevádzke Jaroslava Gajerová Satelit 2 na Hurbanovej ulici 2, je každý piatok –
sobota, živá hudba a hoci to je v obytnom dome. Ľudia sa sťažujú na hluk . Čo
s tým, ako postupovať?
Mgr. Gatial: VVO požiada MsP o výpis oznámení na túto prevádzku a požiadajú
vydanie zákazu konaní verejného kultúrneho podujatia ( kancelária primátorky – Ing.
Ďurčenkovú).
Ing. Štanga: Prípadne petíciou občanov požiadať o zrušenie prevádzky.
Ing. Štanga: Stránkové dni pre občanov je potrebné zverejniť vo všetkých médiách
prístupných občanom, chýba mu v analýze porovnanie výsledkov v tabuľke.
Zástupcovia MsP Mgr. Pomajbo a Mgr. Gatial:
Nie všetko sa rieši pokutami, nie je to ich hlavná činnosť. Niekedy sú účinnejšie dohovory.
Vedie sa evidencia o dohovoroch ( vždy sa dá zistiť či konkrétny občan bol už takto riešený ).
Vždy sa dá došetriť, ktorý mestský policajt riešil sťažnosť. Občania volajú v prvom rade
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mestskú políciu, aj na miesto štátnej. Sú pri akciách a podujatiach namiesto štátnej polície, čo
ich zaťažuje. Ozrejmili aký je rozdiel medzi priestupok a trestným činom.
K bodu 4: Rôzne
Zapisovateľka bude posielať materiály aj poslancom spolu s programom.
K bodu 5: Záver
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za
ich účasť.

V Prievidzi dňa 07. 02. 2011
Zapísala: Olívia Mokrá,
zapisovateľka komisie

Ing. Petra Kobetičová
predsedníčka Komisie daní, poplatkov, obchodu, služieb
a ochrany verejného poriadku, Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Túto zápisnicu obdrží:
1.
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie
2.
2x sekretariát prednostu Mestského úradu Prievidza
3.
„ku spisu“ - MsÚ Prievidza, oddelenie miestnych daní
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