
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: 2.6.1-1715-2011/73417 
 
 
Deň konania zasadnutia:   13. 06. 2011 (pondelok)  
Čas konania zasadnutia:   od 1500 hod. do  1630  hod. 
Miesto konania zasadnutia:  v zasadačke Mestského úradu v Prievidzi, 
                                                           budova „Priemstavu“  
                                                           Hviezdoslavova č.3 , Prievidza, ( VI.poschodie ). 
 
Prítomní: viď. prezenčná listina   
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
3. Oboznámenie členov komisie s vykonávaním kontrolnej činnosti 
4. Rôzne 
5. 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. 
Rokovania sa zúčastnil aj Iveta Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie a Jana Kluková, 
referent obchodu a služieb. 
 
K bodu 2: Prerokovanie materiálov pre MsR a MsZ Prievidza 
 
2.1.  materiál č. 60/2011 
        Návrh Internej smernice  IS – 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky  
        s nízkou cenou. Predložený materiál odprezentovala   a vysvetlila Iveta Krajčíková, referent   
        pre verejné obstarávanie, mesta Prievidza. 
Členovia komisie uvedený materiál berú na vedomie a MsR a MsZ odporúčajú nasledovný 
materiál doplniť, časť 2.5.1: 
V prípade, že je predpokladaná hodnota pri tovaroch, službách a stavebných prácach vyššia ako 
150 eur je nutné vystaviť objednávku v zmysle Doplnku č.4 IS 10, resp. iného doplnku a smernice, 
ktorá ju nahrádza, ak je čiastka nižšia, tak je možné realizovať nákup zodpovedným 
zamestnancom v obchodnej sieti s jedným vybratým dodávateľom.   
       
K bodu 3.  
 
Referentka obchodu a služieb, Jana Kluková, oboznámila členov komisie s vykonávaním 
kontrolnej činnosti v  prevádzkach na území mesta Prievidza. Upozornila ich na spôsob 
vykonávania kontroly, čo musia dodržiavať a na čo sa majú zamerať. 



K bodu 4: Rôzne 
 
Komisia si odsúhlasila termíny rokovaní na II. polrok 2011. Komisia bude zasadať dňa: 
15.08.2011, 12.09.2011, 10.10.2011, 14.11.2011 vždy o 1430 hod. Prípadné zmeny budú včas 
oznámené zapisovateľkou komisie. 
 
K bodu 5: Záver 
Ing. Petra Kobetičová, predsedníčka komisie, ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým za ich 
účasť. 
 
 
V Prievidzi dňa  15. 06. 2011 
Zapísala: Olívia Mokrá,   
     zapisovateľka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Petra Kobetičová 

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


