
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: 2.2.4-2170-2012/115320 
 
 
Deň konania zasadnutia:   29.11. 2012 (štvrtok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1500 hod. do  1615  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. 81/2012 
         Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014 a 2015   

Materiál predložený do komisie odprezentovala Ing. Zuzana Homolová – vedúca 
finančného oddelenia.  

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál s pripomienkou: 
v programe 3.9 – Autodoprava, položka poistenie, komisia neodporúča schváliť čiastku 
vo výške 8 600 €, odporúča čiastku znížiť o 3 000 € ( v položke zostane rozpočtový 
výdavok vo výške 5 600 €) a túto čiastku odporúča presunúť do programu 4 Služby 
občanom - navýšiť výdavky v položke Ošatné, zo 7 000 € na 10 000 €.  

        
2.2    materiál č. 89/2012 

         Návrh VZN mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku ZUŠ, MŠ, a školských zariadení na území  mesta Prievidza v r. 2013    

Materiál predložený do komisie odprezentovala Ing. Mária Halahyjová z odd. ekonomiky 
a správa školstva.  

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

        



2.3    materiál č. 90/2012 
         Návrh Dodatku č. 7 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. 

Materiál predložený do komisie odprezentovala Ing. Mária Halahyjová z odd. ekonomiky 
a správa školstva.  

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 
 

2.4    materiál č. 97/2012 
         Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 98/2008 o pivinnej školskej dochádzke 
a jej doplnení 

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok 

 
2.5    materiál č. 98/2012 

         Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 58 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ a ďaľších 
fyzických osôb    

Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál s pripomienkou: 
Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku určiť podľa počtu vykonaných obradov 
a s prihliadnutím na obrad konaný v interiéry a obrad konaný v exteriéry. 

 
 

K bodu 3:    Rôzne 
 
Zasadnutia komisie v r. 2013 sa budú konať 9.1.; 13.2.; 13.3.; 10.4.; 9.5.; 12.6.; o 1430 hod. 
v zasadačke MsÚ Prievidza.     
 

 

K bodu 4: Záver 
 

Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým 
prítomným  za ich účasť. 
 
 
 

V Prievidzi dňa  29.11. 2012 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
 zapisovateľka  komisie 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


