Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou

Zápisnica
z 1. zasadnutia Komisie obchodu, služieb a podnikateľského sektoru ,
konaného dňa 29.1. 2015 na Mestskom úrade, Školská 2, Moldava nad Bodvou
Prítomní: Oto Komjáti – predseda, Jaroslav Pupala, Zoltán Kiss, Ing. Attila Bodnár, Ing.
Ľubomír Somodi, Štefan Kuzma, Ing. Roland Cingeľ
Zapisovateľka: Henrieta Tóthová - zapisovateľka
Ospravedlnení: Roland Szabó, Ing. Viliam Csontos,
Ostatní prítomní:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie otváracej doby v prevádzkach
3. Návrh na doplnenie náplne činnosti komisie
4. Diskusia
5. Záver
1. Otvorenie
Pán predseda Oto Komjáti zahájil zasadnutie komisie, privítal prítomných a oboznámil
ich s programom.
2. Schválenie otváracej doby v prevádzkach
Pán predseda oboznámil prítomných so žiadosťou od firmy STROMBA21 s.r.o,
Piváreň, Vodná 1312, Moldava nad Bodvou, IČO: 47 847 336 na predlženie otváracej doby
v piatok a sobotu do 2,00 hod. rána. Predseda otvoril diskusiu. Neboli žiadne námietky.
Predseda dal hlasovať: Kto je za, aby komisia odporučila schváliť otváraciu dobu v prevádzke
STROMBA21 s.r.o. podľa predloženého návrhu? Prítomní: 6, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1.
Komisia odporučila schváliť predloženú žiadosť. Žiadosť je prílohou zápisnice.
3. Návrh na doplnenie náplne činnosti komisie
Komisia navrhla doplniť bod k) informovať členov komisie o prebiehajúcich
verejných obstarávaniach (VO) a zabezpečiť účasť a dohľad člena nad priebehom VO.
Predseda otvoril diskusiu. Neboli iné návrhy. Predseda dal hlasovať: Kto je za, aby sa
doplnila náplň činnosti komisie o bod k) v predloženom znení? Prítomní: 7, za: 7 jednohlasne
4. Diskusia
Komisia sa v diskusii zaoberala ambulantným predajom v meste a o neoprávnenom
predaji cudzích osôb bez povolenia na území mesta.
5. Záver
Pán predseda Oto Komjáti sa poďakoval prítomným za účasť členov komisií.
Zapísala: Bc. Henrieta Tóthová

Oto Komjáti
predseda komisie

Táto zápisnica má 1 stranu.
V Moldave nad Bodvou, dňa 29.1.2015 v čase od 16,00 do 17,00 hod.
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Návrh Komisie obchodu,
nasledujúce zasadnutie MZ:

služieb

a podnikateľského

sektora

pre

Komisia obchodu, služieb a podnikateľského sektoru na svojom zasadnutí dňa 29.1.2015
prejednala náplň činnosti komisie a navrhla doplniť bod:
k) informovať členov komisie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach a zabezpečiť
účasť a dohľad člena nad priebehom VO
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