Zápisnica zo zasadnutia normotvornej komisie

Miesto konania:
Čas konania:

Mestský úrad v Žiari nad Hronom
12.11.2013 o 08.00 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
číslo 80/13 zo dňa 16.07.2013
3. Prerokovanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia zriadených na území mesta žiar nad Hronom
4. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žiar nad Hronom
č. 12/2012 o miestnych daniach
5. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach
6. Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom
7. Záver
Priebeh rokovania normotvornej komisie:
K bodom 1 až 7:
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 08.00 hod. jej predseda - Mgr. Peter Antal, ktorý
skonštatoval, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil prítomných
s programom zasadnutia normotvornej komisie.
Normotvorná komisia prerokovala protest prokurátora proti uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 80/13 zo dňa 16.07.2013, ktorým mestské zastupiteľstvo
nesúhlasí s predloženou žiadosťou o zmenu stavby pred dokončením „SHOPPING PARK Žiar nad
Hronom“ a „Komunikácie a spevnené plochy“ pre žiadateľa TATRA REAL a.s. Dunajská 25, 811 03
Bratislava.
P. Ľubica Tőrőková ako spracovateľka VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta žiar nad Hronom odôvodnila
potrebu tohto nariadenia ustanovením § 6 ods. 12 písm. f) zák. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Normotvorná komisia prerokovala protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Žiar nad Hronom č. 12/2012 o miestnych daniach schváleného uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 104/2012 dňa 28.11.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňom
01.01.2013, a to v časti týkajúcej sa dane zo stavieb uvedenej v ustanovení § 3 ods. 2 písm. e), f), g)
a v ustanovení § 3 ods. 3 písm. e), f), g).
Ing. Martin Majerník ako spracovateľ VZN o miestnych daniach odôvodnil potrebu prijatia
tohto nariadenia s poukazom na Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, sp. zn.
MF/015703/2013-722 zo dňa 04.06.2013, Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, sp. zn.
MF/022366/2013-725 zo dňa 20.09.2013 a zákon č. 347/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Normotvorná komisia prerokovala návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom. Spracovateľ VZN Ing. Pavel Mužík uviedol, že záujmom mesta je dotáciami
z rozpočtu podporovať rozvoj tvorby a ochrany životného prostredia, obnovy verejných priestranstiev
a ochrany vonkajších priestorov bytových domov kamerovým systémom.
Po prerokovaní programu členovia normotvornej komisie prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/2013
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 80/13 zo dňa 16.07.201 zrušiť alebo preformulovať v súlade s §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 140b ods. 1,
ods. 2, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 1/2013 bolo jednomyseľne prijaté.

Uznesenie č. 2/2013
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
zriadených na území mesta žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 2/2013 bolo jednomyseľne prijaté.

Uznesenie č. 3/2013
Normotvorná komisia odporúča protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Žiar nad Hronom č. 12/2012 o miestnych daniach, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v
Žiari nad Hronom č. 104/2012 zo dňa 28.11.012 nevyhovieť.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

4 hlasy
0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Uznesenie č. 3/2013 bolo jednomyseľne prijaté.

Uznesenie č. 4/2013
Normotvorná komisia s poukazom na zákon č. 347/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad
Hronom schváliť návrh VZN o miestnych daniach.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 4/2013 bolo jednomyseľne prijaté.

Uznesenie č. 5/2013
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť návrh VZN
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 5/2013 bolo jednomyseľne prijaté.

Predseda normotvornej komisie skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu,
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie normotvornej komisie ukončil.

V Žiari nad Hronom, dňa 12.11.2013

___________________________
Mgr. Michaela Krnčoková
zapisovateľ

___________________________
Mgr. Peter Antal
predseda normotvornej komisie

