
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: 2.6.1-1715-2011/34752 
 
 
Deň konania zasadnutia:   14. 03. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 hod. do  1630  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. 
Rokovania sa zúčastnila aj Ing. Ľudmila Richterová, vedúca odboru daní, poplatkov, obchodu 
a služieb. 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1   materiál č. 22/2011 
        Návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza 
        Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
 
2.2   materiál č. 23/2011 
        Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza  
        Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
 
2.3   materiál č. 25/2011 
        Návrh Internej smernice č. 60 IS – 60 Rokovací poriadok Bytovej rady  
        Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
 
2.4    materiál č. 26/2011 
         Návrh VZN č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom  
         Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
 



2.5   materiál č. 27/2011 
        Návrh VZN č. 113/2011 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza 
        Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ a schváliť. 
 
2.6.  materiál č. 28/2011 
        Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na     
        dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zradeného na  
         území mesta Prievidza pre rok 2011 
        Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
K bodu 3. Rôzne 
 
        Zasadnutia komisie sa zúčastnila Ing. Richterová, ktorá odprezentovala pripravovaný Návrh 
zmeny VZN č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode  a času prevádzky služieb a  
požiadala komisiu, aby navrhla prípadné zmeny, ktoré by sa mohli zapracovať do pripravovaného 
návrhu zmeny VZN.    
 
Komisia odporúča v pripravovanom návrhu VZN zaviesť prevádzkový čas nasledovne: 

- ak sa prevádzka nachádza v obytnom dome a stropom je priamo spojená s bytovou 
jednotkou, prevádzkový čas striktne obmedziť do 2200 hod.  

- v obytnej zóne navrhuje prevádzkový čas neobmedzene ( poslanec Roman Hlaváč 
nesúhlasí ), obmedziť len hudobnú produkciu do 2200 hod. Po doložení dokladov 
o odhlučnení prevádzky ( technická správa o budove/objekte, stavebné úpravy a t.ď. ) 
povoliť aj hudobnú produkciu neobmedzene. 

- priamo vo VZN špecifikovať podmienky porušenia platnej legislatívy a presne 
konkretizovať „sankcie“ za preukázateľné porušenie platného VZN, s tým, že opakované 
porušenia by boli odstupňované: 1. porušenie, 2. porušenie .... atď. a sankcie od uloženia 
blokovej pokuty, cez odstúpenie na priestupkové konanie - až po možnosť uzavrieť 
prevádzku. 

 
K bodu 4: Záver 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  14. 03. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Petra Kobetičová 

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


