
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: 2.6.1-1715-2011/58578 
 
 
Deň konania zasadnutia:   11. 04. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 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. 30/2011 

Návrh Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
            Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 

 
 

2.2       materiál č. 32/2011 
 Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2010  
            Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
    
 
2.3       materiál č. 33/2011 

Návrh I. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza v r. 2011   
            Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 

 
 

2.4       materiál č. 36/2011 
Návrh zmien a doplnkov č.13 Územného plánu mesta a návrh doplnku č. 9 k VZN č. 31/1995 
o územnom pláne mesta Prievidza 

           Komisia žiada doplniť materiál o vyjadrenie VVO č.5 k fotovoltaickej elektrárni   
           a o stanovisko dotknutých obyvateľov a po doplnení  uvedený materiál znovu predložiť do   
           komisií. 

 



 
2.5.     materiál č. 38/2011 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 114/2011 O  povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných 
prác 

           Komisia žiada uvedený materiál doplniť o mapu území a objektov ( lokalít) na území       
           mesta, ktoré môžu byť zasiahnuté povodňami, aby o tom vedeli osoby, ktorým vyplýva   
           povinnosť vypracovať povodňový plán, v zmysle predkladaného VZN.   
 
 
K bodu 3. Rôzne 
 
Komisia nepredložila žiaden návrh na udelenie ocenenia ženám – obyvateľkám mesta     
Prievidza pri príležitosti osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  11. 04. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Petra Kobetičová 

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


