
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia členov Komisie daní, poplatkov, obchodu,  služieb  a ochrany verejného poriadku, 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
 

 
č. záznamu: 2.2.4-1715-2012/16894 
 
 
Deň konania zasadnutia:   07.03. 2012 (streda)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 hod. do  1535  hod. 
Miesto konania zasadnutia:  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. Rôzne 
4. 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. 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1       materiál č. 14/2012 

Návrh VZN č. 125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach na území mesta Prievidza 
K predloženému materiálu bola prizvaná Ing. Ondrejková – vedúca referátu obchodu 
a cestovného ruchu, a odpovedala na otázky členov komisie. 
Ing. Bugár: Aká je možnosť zriadenia „súkromnej tržnice – trhového miesta“ 
Ing. Ondrejková:   Zriadenie tržnice musí schváliť Mestské zastupiteľstvo. 
p. Petriska: Ako je to s „povolením“ pre podomový predaj. 
Ing. Ondrejková: Do tohto mesto nevstupuje – nemá na to zákonné možnosti. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.2       materiál č. 15/2012 

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských 
strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách 
a základných školách  



Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál a pripomienkou:  
Komisia navrhuje  z predloženého dodatku č. 6 vypustiť časť VIII . Komisia nesúhlasí 
s paušálnym mesačným príspevkom na režijné náklady. 
 

2.3       materiál č. 16/2012 
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta  Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál a pripomienkou:  
Komisia navrhuje  v navrhovanom doplnku č.3 v časti 3.4 písmeno b) text „...vo výške 
troch štvrtín hodnoty... „ nahradiť textom „... vo výške 75% hodnoty...“, nakoľko 
v písmene a) aj c) sú uvádzané hodnoty v % 
 

2.1       materiál č. 17/2012 
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 63  Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou mesta Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 
  
 

K bodu 3: Rôzne 
 
Bez návrhov. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
V Prievidzi dňa  07.03. 2012 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

                                                 predsedníčka Komisie daní, poplatkov, obchodu,  služieb   
                                     a ochrany verejného poriadku, Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
 
 
 
 
 


