
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: 2.2.4-1715-2012/86705 
 
Deň konania zasadnutia:   15.08. 2012 (streda)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 hod. do  1600  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. 53/2012 

          Návrh Doplnku  č. 2 k ISS č.25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa 
mesta.   
Predložený materiál odprezentovala Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva 
a starostlivosti o občana   
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú v bode 5  v časti 3. 
bode 3.1.7 doplniť „ nemá záväzok voči mestu Prievidza a  voči mestským organizáciám“  
 

2.2     materiál č. 54/2012 
                        Návrh Doplnku č. 2 k ISS č. 32 Kritéria na poskytovanie jednorazovej  
          dávky v hmotnej núdzi občanov mesta Prievidza  
          Predložený materiál odprezentovala Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva   
          a starostlivosti o občana   
          Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať   
          predložený materiál bez pripomienok  
 
2.3      materiál č. 59/2012 
                        Návrh VZN mesta Prievidza č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných  
          ihrísk 
          Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a neodporúčajú MsR a MsZ prijať        
           predložený materiál a odporúčajú právnej kancelárii prehodnotiť súlad a nerovnosti v § 3         
           až § 5 predloženého návrhu 

 
 



2.4      materiál č. 62/2012 
                        Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 
           Predložený materiál odprezentoval Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru     

           Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ 
predložený  materiál upraviť:  PROGRAM 7: Komunikácie  - Správa a údržba miestnych 
komunikácií – klasifikácia 04.5.1. 630 náklad 15.000 eur na Údržbu parkovacích miest 
v parkovacej zóne (UNIPA, s.r.o. – nájomca) vypustiť a uvoľnené finančné prostriedky 
použiť na údržbu detských ihrísk. Údržbu parkovacích plôch navrhujú doplniť do 
nájomnej zmluvy s  UNIPou, s.r.o. .    
 

2.5      materiál č. 63/2012 
                        Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa  
           programového rozpočtu za obdobie 1-6/2012 
           Predložený materiál odprezentoval Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru     
 

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

K bodu 3: Rôzne 
 
3.1     Na základe požiadavky poslanca Petra Petrisku bol na zasadnutie komisie prizvaný  
          náčelník MsP Prievidza. Zasadnutia sa zúčastnil zástupca náčelníka Mgr. Ivan Jahodník. 

 Pán poslanec P.Petriska dostal podnet od riaditeľa ÚPSVaR v Prievidzi, že dňa 7.8.2012     
stáli príslušníci MsP v zákaze – na mieste určenom pre parkovanie ZŤP občanov, napriek 
tomu, že boli na to upozornený.   
Zástupca náčelníka Mgr. I.Jahodník podal nasledovné vysvetlenie: 
Daná vec už bola prerokovaná s prednostom obvodného úradu. Napriek tomu, že 
príslušníci MsP sú pri výkone svojej služby v zmysle zákona ťč. 8/2009 Z.z. oprávnený 
porušiť zákazy, boli príslušníci poučení a upozornení, aby tieto prípady využívali len 
v krajnom prípade.    

 
3.2    Komisia sa dohodla na najbližších zasadnutiach komisie: dňa 12.9.2012 o 1430 hod., dňa  
         17.10.2012 o 1430 hod., dňa 14.11.2012 o 1430 hod. a  dňa 07.12.2012 o 1430 hod. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým 
prítomným  za ich účasť. 
 
V Prievidzi dňa  15.08. 2012 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


