
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: 2.2.4-2735-2013/71208 
 
Deň konania zasadnutia:   13.05. 2013 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 11,15 hod. do 12,45 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 
 
Podpredseda komisie daní, poplatkov, obchodu,  služieb  a ochrany verejného poriadku Ing. 
Martin Bugár, privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1     materiál č. 29/2013 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 135/2013 o určení výška dotácie na 
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy 
a školského zariadenia na území mesta Prievidza pre rok 2013 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

        
2.2    materiál č. 30/2013 

Návrh Doplnku č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov  v MŠ, 
v ZUŠ, v CVČ, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ    
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

        
2.3     materiál č. 35/2013 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského výchovnovzdelávacieho 
zariadenia – CVČ ako súčasť ZŠ so sídlom Ul. energetikov 242/39, Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

 
2.4     materiál č. 36/2013 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského výchovnovzdelávacieho 
zariadenia – CVČ ako súčasť ZŠ so sídlom Mariánska ulica 554/19, Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

 



 
 

 
K bodu 3: Rôzne 

             Bez návrhov 
 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Martin Bugár, podpredseda komisie, ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  13.05. 2013 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Ing. Martin Bugár 

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


