
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: 2.6.1-1715-2011/95678 
 
 
Deň konania zasadnutia:   12. 09. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 14.30 hod. do  1530  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. 78/2011 

Návrh IS č. 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ             
schváliť. 

 
2.2       materiál č. 79/2011 

Návrh IS č. 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza 
Členovia komisie  uvedený  materiál  berú  na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ zmenu 
návrhu v bode 3.8.3. nasledovne: 
v druhej vete sa navrhuje vypustiť text „jej ochranného pásma po oboch stranách“ 
 
a za druhú vetu navrhuje doplniť text: 
„V prípade ak je súčasťou inžinierskych sietí aj ochranné pásmo, výška odplaty za 
zriadenie vecného bremena sa zvýši aj o toto pásmo. Výška odplaty za ochranné pásmo sa 
určí spravidla ako násobok rozlohy pozemku v m² (vypočítanej z dĺžky trasy vedenia 
ochranného pásma inžinierskych sietí a jej šírky vedenia ochranného pásma po oboch 
stranách) a ceny rovnajúcej sa minimálne 1/10 ceny za predaj pozemku, ktorým sieť 
prechádza alebo je na ňom zriadené vecné bremeno, určenej „Východiskovými 
minimálnymi cenami pozemkov pri prevode vlastníckeho práva“, ktoré tvoria prílohu č. 1 
týchto pravidiel.“ 
 



2.3      materiál č. 80/2011 
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zakázky 
s nízkou cenou  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 

 
 
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  12. 09. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Ing. Petra Kobetičová 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


