
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: 2.2.4-2735-2013/584 
 
 
Deň konania zasadnutia:   09.01. 2013 (streda)  
Čas konania zasadnutia:   od 1600 hod. do  1630  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. 01/2013 

Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.2       materiál č. 2/2013 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza   
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.3      materiál č. 3/2013 

Doplnku č. 4 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 



K bodu 3: Rôzne 
 
Komisia žiada zapracovať do VZN č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky, zákaz 
používania pyrotechniky na Námestí slobody z dôvodu, že počas Silvestrovských osláv používali 
niektorí občania vlastnú zábavnú pyrotechniku a tým ohrozovali ostatných občanov.  
 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
V Prievidzi dňa  09.01. 2013 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


