
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: 2.2.4-2735-2013/58929 
 
Deň konania zasadnutia:   15.04. 2013 (streda)  
Čas konania zasadnutia:   od 1330 hod. do  1515  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 
 
Podpredseda komisie daní, poplatkov, obchodu,  služieb  a ochrany verejného poriadku Ing. 
Martin Bugár, privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1       materiál č. 20/2013 

Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu 
mesta Prievidza za rok 2012  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 

2.2       materiál č. 21/2013 
            Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013    

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál s pripomienkou: 

„do výdavkovej časti zahrnúť výdavky 2000 € / pre každý volebný výbor / na každý 
rok“  

2.3       materiál č. 22/2013 
Návrh VZN č. 137/2013 o Mestskej polícii  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok  
 

2.4       materiál č. 23/2013  
            Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o určení výšky dotácie na    
            mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy  
            a školského zariadenia na území mesta Prievidza pre rok 2013   

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok  



2.5       materiál č. 26/2013 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu 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. Martin Bugár, podpredseda komisie, ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  15.04. 2013 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Ing. Martin Bugár 

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


