Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie
konaného dňa 24.11.2017

Miesto konania:
Čas konania:
Prítomní:

zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom
24.11.2017 o 14:15 hod.
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách,
o sociálnej službe stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Zrušenie VZN č. 1/2015 o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového
bývania
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa ZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015.
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 v znení VZN č. 11/2013, VZN č.
12/2014,VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad
Hronom,
VZN o miestnych daniach
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Záver

Priebeh rokovania:
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 14.15 hod. predseda normotvornej komisie JUDr. Milan
Gocník, ktorý skonštatoval, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil
prítomných s programom zasadnutia normotvornej komisie.
Ad 2/ Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách,
o sociálnej službe stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách,
o sociálnej službe stredisko osobnej hygieny a práčovňa.
Mgr. Lívia Hricová predkladateľka návrhu, predniesla návrh VZN členom komisie. Mgr. Líška mal
pripomienky len k formálnym úpravám bod. 4 § 11 a § 13
Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 5/2017:
Uznesenie č. 6/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 5/2017 bolo jednomyselne prijaté.
Ad 3/ Zrušenie VZN č. 1/2015 o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového
bývania

Mgr. Lívia Hricová predkladateľka návrhu na zrušenie VZN č. 1/2015 predložila členom komisie
k nahliadnutiu oznámenie o výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického
kraja, zo dňa 31.10.2017.
Uznesenie č. 7/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 7/2017 bolo jednomyselne prijaté
Ad 4/ VZN, ktorým sa mení a dopĺňa ZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č.
7/2015
Predkladateľka návrhu Mgr. Adriana Giláňová, predniesla návrh VZN členom komisie. Tento bol bez
pripomienok prijatý.
Uznesenie č. 8/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 8/2017 bolo jednomyselne prijaté
Ad 5/ 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 v znení VZN č. 11/2013,
VZN č. 12/2014,VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016
Predkladateľka návrhu Mgr. Adriana Giláňová, predniesla návrh VZN členom komisie. Tento bol bez
pripomienok prijatý.
Uznesenie č. 9/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 9/2017 bolo jednomyselne prijaté
Ad 6/ VZN o miestnych daniach
Predkladateľka návrhu pani Jana Fekiačová, predniesla návrh VZN členom komisie, vysvetlila novú
kategorizáciu miestnych daní. V Prílohe č. 1 sa upravuje umiestnenie predajných miest a to
preradením predajných miest z typu „B“ do typu „A“ z dôvodu veľkého záujmu o predaj v tejto časti
jarmoku. V Prílohe č.1 sa ruší číslovanie predajných miest typu „S“. JUDr. Gocník uvádza pripomienku
k dôvodovej správe, doporučuje vložiť vetu: „...v porovnaní so súčasne platným VZN o miestnych
daniach....“
JUDr. Tužinská odporúča vynechať v § 7 ods. 6 písm. e) slová na území mesta.
Následne Ing. Majerník vysvetľuje prílohu č. 1, kategorizáciu pre miestne dane – predaj alko
a nealkoholických nápojov. Tiež pridanú kategóriu 4, v prílohe č. 2
Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 10/2017:
Uznesenie č. 10/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 10/2017 bolo jednomyselne prijaté.

Ad 7/ VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar
nad Hronom
Predkladateľka návrhu pani Jana Fekiačová, predniesla návrh VZN o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom, zmena poplatkov za komunálnych
odpadov z dôvodu ucelenia. JUDr. Tužinská navrhuje v celom texte zmeniť názov mesto, namiesto
obec. Tiež v § 2 ods. 2 písm. a) nahradiť text nasledovne: „vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov“.
§ 3 ods. 1 vynechať povinnosti, § 3 ods. 2 písm. c) doplniť na konci textu „alebo odpustenie“, § 3 ods.
6 dopniť, „ani po výzve správcu dane“, § 6 ods. 2 „nezdržiava sa na území mesta“
Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 11/2017:
Uznesenie č. 11/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 11/2017 bolo jednomyselne prijaté.
Ad 8/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Návrh zmien týkajúci sa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta odprezentoval Ing.
Majerník nasledovne: “Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v meste Žiar nad Hronom
dňa 15.3.2017 až 17.7.2017 kontrolu, ktorej predmetom bolo nakladanie subjektov územnej
samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. Z výsledku kontroly vyplynuli
nápravné opatrenia, ktoré boli MsZ predložené dňa 28.9.2017 na prerokovanie. Vzhľadom na
skutočnosť, že nápravné opatrenia sa vzťahujú aj na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta predkladáme MsZ na schválenie zmeny, ktoré sa týkajú nakladania s cennými papiermi
a majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach.“
Po prerokovaní normotvorná komisia neodporúča MsZ prijať nápravné opatrenia, ktoré sa týkajú
nakladania s cennými papiermi a majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach mesta, a to
z dôvodu, že má za to, že v súčasných Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je
nakladanie s cennými papiermi a majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach mesta, riešené
dostatočným a zákonným spôsobom. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sú
z hľadiska aplikačnej praxe aktuálne, a prijaté boli dňa 26.6.2017, uznesením MsZ č.66/2017.
Uznesenie č. 12/2017
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Uznesenie č. 12/2017 bolo jednomyselne prijaté
Ad 9/ Záver
Následne predseda normotvornej komisie JUDr. Milan Gocník poďakoval prítomným
a zasadnutie normotvornej komisie ukončil.

za účasť

V Žiari nad Hronom, dňa 28.11.2017

___________________________
Mgr. Martina Klacek
zapisovateľ
Prílohy:
1/ Prezenčná listina prítomných

___________________________
JUDr. Milan Gocník
predseda normotvornej komisie

