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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: 2.6.1-1715-2011/837 
 
 
Deň konania zasadnutia:   10. 01. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 13.00 hod. do  14,00 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. Voľba podpredsedu komisie  
3. Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
4. Rôzne 
5. 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. Rokovania sa zúčastnili aj Ing. Milan Kučík, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 
Prievidza a  Ing. Mária Halahyjová, odborný referent pre rozpočet a financie odboru školstva, 
MsÚ Prievidza. 
 
K bodu 2: voľba podpredsedu komisie 
Za podpredsedu komisie bol zvolený Ing. Martin Bugár. 
 
K bodu 3: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
3.1       materiál č. 1/2011 

Návrh dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, 
v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských 
jedálňach pri materských školách a pri základných školách. Uvedený materiál členom 
komisie predniesla – vysvetlila Ing. Mária Halahyjová, odborný referent pre rozpočet 
a financie odboru školstva, MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsRa MsZ             
schváliť. 

 
3.2       materiál č. 2/2011 

Návrh VZN mesta Prievidza  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia 
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011. Uvedený materiál členom komisie 
predniesla – vysvetlila Ing. Mária Halahyjová, odborný referent pre rozpočet a 
financie odboru školstva, MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ 
schváliť. 
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3.3      materiál č. 3/2011 
 Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2010 o organizácii miestneho referenda.  
 Uvedený materiál členom komisie predniesol – vysvetlil Ing. Milan Kučík, 
 vedúci odboru vnútornej správy, MsÚ Prievidza. 

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

 
3.4       materiál č. 4/2011 

Návrh na zmenu Internej smernice č. 22: IS -22 Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi.  Uvedený materiál členom komisie predniesla – vysvetlila 
Ing. Naďa Prilinská – riaditeľka sekretariátu prednostu MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 
 

3.5      materiál č. 5/2011 
Návrh na zmenu Internej smernice č. 54: IS -54 Rokovací poriadok Mestskej rady  
v Prievidzi.  Uvedený materiál členom komisie predniesla – vysvetlila Ing. Naďa 
Prilinská – riaditeľka sekretariátu prednostu MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ            
schváliť. 
 

K bodu 4: Rôzne 
 
4.1   Komisia navrhla predbežné termíny zasadnutí na 7.2.2011 o 1300 hod., 14.3.2011                    

o 1300 hod., 11.4..2011 o 1300 hod., 16.5.2011 o 1300 hod., 13.6.2011 o 1300 hod.. Ak 
by došlo k zmene termínu zasadnutia ( podľa potreby), zapisovateľka po dohode 
s predsedníčkou komisie oznámi ostatným členom dohodnutú zmenu.  

 
4.2      Do ďalšieho zasadnutie komisie pozvať zástupcu Mestskej polície Prievidza, na  

oboznámenie komisie so svojou pracovnou činnosťou súvisiacou s ochranou verejného 
poriadku  ( rušenie nočného pokoja a pod.) Požiadavku smerovať na náčelníka MsP. 

 
K bodu 5: Záver 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za 
ich účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  10. 01. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Petra Kobetičová 

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

 
 
 

Túto zápisnicu obdrží: 
1. Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie  
2.  2x  sekretariát prednostu  Mestského úradu Prievidza  
3. „ku spisu“  - MsÚ Prievidza, oddelenie miestnych daní  


