
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: 2.2.4-1715-2012/74573 
 
Deň konania zasadnutia:   06.06. 2012 (streda)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 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. 41/2012 

Zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnok č. 10 k VZN mesta 
Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne mesta 
Predložený materiál odprezentoval Ing. arch. Jaroslav Janes. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok  
 

2.2       materiál č. 42/2012 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 127/2012  Prevádzkový poriadok verejných ihrísk  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a neodporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál v tomto znení a odporúčajú vrátiť ho na prepracovanie z dôvodu 
rozsiahlych nejasností – presná špecifikácia ihriska, vymedzenie pojmu prevádzkovateľa 
(len mesto alebo aj iné subjekty a aké) a pod.   
 

2.3       materiál č. 43/2012 
Návrh doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza 
Predložený materiál odprezentovali Mgr. Vlasta Miklasová a Mgr. Jana Králová 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál s pripomienok: 
V prípade, že novela zákona o sociálnych službách, na základe ktorej bol vypracovaný 
tento predkladaný materiál, bude zrušená príp. bude posunutá jej účinnosť, tento materiál 
stiahnuť z rokovania MsZ Prievidza. 
  



2.4       materiál č. 45/2012 
Návrh Doplnok č. 2 k IS č. 38 – Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného 
príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
Predložený materiál odprezentovali Mgr. Vlasta Miklasová a Mgr. Jana Kráľová 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok  
 

2.5       materiál č. 47/2012 
Návrh Doplnku č. 2 k VZN  mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievbidza 
Predložený materiál odprezentovala Ing. Jana Bieliková. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok  

 
 

K bodu 3: Rôzne 
 
Komisia sa dohodla na najbližšom zasadnutí komisie dňa 15.8.2012 o 1430 hod. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým 
prítomným  za ich účasť. 
 
 
 
V Prievidzi dňa  07.06. 2012 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


