
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: 2.2.4-1715-2012/911 
 
 
Deň konania zasadnutia:   12.01. 2012 (štvrtok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1430 hod. do  1535  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. 01/2012 

Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1213/2011 o verejných kultúrnych podujatiach 
v meste Prievidza  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.2       materiál č. 3/2012 

Návrh na zrušenie VZN mesta Prievidza č. 16/1993 o verejných aukciách   
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 

 
2.3      materiál č. 4/2012 

Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 
 

 
2.4       materiál č. 5/2012 

Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 66 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a odporúčajú MsR a MsZ prijať 
predložený materiál bez pripomienok. 



 
 

K bodu 3: Rôzne 
 
Členovia komisie sa dohodli na nasledovných termínoch zasadnutí: 8.2.2012; 7.3.2012; 4.4.2012; 
9.5.2012; 6.6.2012; ( stredy) vždy o 1430hod.  V prípade zmeny zapisovateľka oboznámi 
všetkých členov komisie. 
 
K bodu 4: Záver 
 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
V Prievidzi dňa  11.01. 2012 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Petra Kobetičová 

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


