
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: 2.2.4-1715-2011/131387 
 
 
Deň konania zasadnutia:   01.11. 2011 (štvrtok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1000 hod. do  1100  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. 95/2011 

Koncepcia škôl a školských zariadení v pôsobení mesta Prievidza na roky 2012 - 2015  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.2       materiál č. 105/2011 

Návrh IS č. 68  Rokovací poriadok komisie MsZ na ochranu verejného záujmu   
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.3      materiál č. 106/2011 

Etický kódex  - voleného predstaviteľ mesta Prievidza 
Členovia komisie majú k predloženému materiálu nasledujúcu pripomienku: 
V článku IV. – Konflikt záujmov: vypustiť 2. odsek  a prečíslovať odsek 3.  na 2.   

 
2.4       materiál č. 1074/2011 

Etický kódex člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi - neposlanca 
Členovia komisie majú k predloženému materiálu nasledujúcu pripomienku: 
V článku IV. – Konflikt záujmov: vypustiť 2. odsek   
 

2.5      materiál č. 108/2011 



           Racionalizácia siete základných škôl      
Uvedený materiál členom komisie predniesla - vysvetlila Mgr. Vlasta Miklasová a Ing. 
Alena Mikulášová, odbor školstva a starostlivosti o občana, MsÚ Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok: Súhlasia s návrhom vykonaným na základe 
analýzy, vyradiť zo siete základných škôl k 30.06.2012: Základnú školu na Mariánskej 
ulici a III. Základnú školu na Ul. S. Chalupku. 

        
 
K bodu 3: Rôzne 
 
Bez návrhov. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
V Prievidzi dňa  01.12. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


