
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: 2.6.1-1715-2011/66860 
 
 
Deň konania zasadnutia:   16. 05. 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 zúčastnil aj Mgr. Ivan Jahodník, zástupca náčelníka MsP Prievidza. 
 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1.  materiál č. 42/2011 
        Návrh VZN mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a používania                 
        alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach   
        a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza 
        Predložený materiál odprezentoval   a vysvetlil Mgr. Ivan Jahodník, zástupca náčelníka MsP  
        Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a MsR a MsZ odporúčajú nasledovný 
materiál doplniť: 
Na internetovej stránke mesta Prievidza sa nachádza VZN č. 21/1993 o zákaze predaja alkoholu 
na verejnom priestranstve zo dňa 2.9.1993 s doplnkom  č. 1 z 13.3.1996. 
Komisia navrhuje zrušiť platnosť VZN č. 21/1993 v záverečnom ustanovení navrhovaného VZN č. 
115/2011.   
           
2.2    materiál č. 43/2011 
         Návrh VZN  mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času     
         prevádzky služieb 



 Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ nasledovné 
zmeny: 

- § 2  Vymedzenie pojmov – doplniť o pojmy čo je obytný dom, čo je obytné územie 
- § 3  ods.3 zmeniť  .... a objektoch stavebne spojených s bytovým domom sa prevádzkový 
čas určuje od 6.00 h do 22.00 h, s podmienkou, že v prevádzkarniach sa nepovoľuje 
hudobná produkcia,  len prísluchová hudba.      

- § 6 ods. 4 zmeniť poslednú vetu V prípade uzavretej spoločnosti v prevádzkarni v bytovom 
dome sa nepovoľuje hudobná produkcia.    

 
2.3.  materiál č. 44/2011 
        Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich    
        ochrane   
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.4   materiál č. 49/2011 
        Návrh dodatku č. 4 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. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.5    materiál č. 50/2011 
         Návrh VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste   
         Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.6   materiál č. 51/2011 
        Doplnok č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.7   materiál č. 52/2011 
        Doplnok č. 1 k IS č. 32 Kritéria na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
        občanov mesta Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.8.  materiál č. 55/2011 
        Doplnok č. 4 k  VZN mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov   
        a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
2.9. materiál č. 56/2011 
       Doplnok č. 2 k  VZN mesta Prievidza č. 95/2006 trhový poriadok  predaja výrobkov  
        a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ schváliť. 
 
 



K bodu 3. Rôzne 
Komisia žiada do budúceho zasadnutie prizvať PhDr. Elenu Oožvaldovú – vedúcu oddelenia 
obchodu a služieb. Členovia komisie si chcú ozrejmiť svoju kontrólnu činnosti v rámci 
dodržiavaní ustanovení platných VZN, týkajúcich sa oddelenia obchodu a služieb. 
 
K bodu 4: Záver 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  16. 05. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Petra Kobetičová 

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


