
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: 2.6.1-1715-2011/101617 
 
 
Deň konania zasadnutia:   10.1 0. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 14.30 hod. do  1500  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. 81/2011 

Návrh doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza  
Uvedený materiál členom komisie predniesla – vysvetlila Ing. Lýdia Ondrejková, vedúca 
referátu obchodu a cestovného ruchu, MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ             
schváliť. 

 
2.2       materiál č. 82/2011 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach  mesta Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ             
schváliť. 

 
 
2.3      materiál č. 83/2011 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov 
mesta  a ich ochrane  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 
 

 



 
 
2.4       materiál č. 84/2011 
            Návrh doplnku č. 4 k štatútu mesta  

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 
 

2.5      materiál č. 85/2011 
           Návrh doplnku č. 2 k IS 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou            
           cenou      

Uvedený materiál členom komisie vysvetlil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej 
kancelárie, mesta Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 

       
2.6       materiál č. 87/2011 
            Návrh doplnku č. 1 k IS 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 

Uvedený materiál členom komisie predniesol – vysvetlil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci 
právnej kancelárie, mesta Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ zmenu 
návrhu v bode 3.8.3. nasledovne: 

            z textu: 
            ... a ceny rovnajúcej sa minimálne 1/3 ceny za predaj pozemku, ...... 
            vypustiť slovo „minimálne“    
            
 
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  11.10. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


