
 

 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 11.11.2016 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  11.11.2016 o 09.00 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
2. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze a obmedzení používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom  
3. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
4. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom 
5. Záver 
 
 
 
Priebeh rokovania:  
 
Ad 1/  Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
 
Zasadnutie normotvornej komisie otvorila o 09.00 hod. členka normotvornej komisie JUDr. Miroslava 
Hudecová, ktorá skonštatovala, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia normotvornej komisie.  
 
 
Ad 2/ Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze a obmedzení používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom  
  
 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze a obmedzení 
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom  
 
Ing. Róbert Šiška predkladateľ návrhu, s poukazom na blížiace sa obdobie Vianoc predložil na 
posúdenie Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom.   
 
Po vznesení niekoľkých pripomienok zo strany členov komisie, bol po vzájomnej diskusii návrh členmi 
komisie jednomyseľne odsúhlasený vo forme v akej bol predložený na rokovanie komisie.  
 
Uznesenie č. 6/2016 
 
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť nový 
návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom. 
 
 
Ad 3/ Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach predkladala Ing. Mariana Čechová, 
s nasledovným odôvodnením: „Miestne dane v súčasnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 



neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 
2004. Zákon o miestnych daniach bol novelizovaný naposledy zákonom č. 79/2015 Z. z. Podľa § 98 
zákona č. 582/2004 Z. z. správca dane môže všeobecne záväzným  nariadením zaviesť, zrušiť, 
zmeniť sadzby dane a určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
Z tohto dôvodu sa návrh predkladá v nasledujúcej podobe:    
1. V Prílohe č. 1 sa dopĺňa stĺpec s textom: „S“. 
       Dopĺňame typ „S“ predajných miest okolo tribúny počas konania žiarskeho jarmoku, kde 
upravujeme sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva z dôvodu veľkého záujmu o predaj 
v tejto časti jarmoku.  
2.   V Prílohe č.1 sa presúva druh predávaného tovaru „ručne tkané koberce“ zo 4. riadku do 3. riadku. 

      Meníme zaradenie tohto druhu predávaného tovaru z dôvodu, že patril medzi tovary s vyššou 
sadzbou dane. 
3.   V Prílohe č. 1 sa dopĺňa druh predávaného tovaru „párance, pirohy“, „jedlo“ a „alkoholické 
a nealkoholické nápoje“ 
      Dopĺňame druhy predávaných tovarov, ktoré sme nemali v sadzobníku. 
 
Po korekcii gramatiky v predloženom VZN zo strany členov komisie, bol návrh členmi komisie 
jednomyseľne odsúhlasený vo forme v akej bol predložený na rokovanie komisie. 
 
Uznesenie č. 7/2016 
 
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť  
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016 
o miestnych daniach. 
 
 
Ad 4/  Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Žiar nad Hronom predkladala Janka Fekiačová, ktorý odôvodnila nasledovne: Návrh 
predkladáme z dôvodu vypustenia sadzby 0,053 Eur za jeden liter zmesového komunálneho odpadu 
alebo drobného stavebného odpadu, ktorý sa nachádza mimo zberných nádob a sadzby 0,053 Eur za 
liter v prípade ak sa v nádobe na separovaných odpad nachádzajú aj iné zložky, než na ktoré je 
určená. 
 
Sadzba 0,053 € za 1 liter zmesového komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu, 

ktorý sa nachádza mimo zberných nádob, bola stanovená v maximálnej zákonom stanovenej výške (§ 

78 ods. 1 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad) ako opatrenie pri zavádzaní množstvového zberu na území mesta 

Žiar nad Hronom s cieľom predísť umiestňovaniu odpadu mimo zberných nádob v stojiskách 

a zároveň motivovať pôvodcov odpadu nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

Vzhľadom k novej odpadovej legislatíve Mesto Žiar nad Hronom v súlade s novým zákonom č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) 

vydalo nové všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom, kde sa vypustilo ustanovenie, na 

ktoré priamo nadväzovalo ustanovenie §4 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia  č. 16/2015 

o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  na území mesta Žiar nad Hronom. 

V zmysle zákona o odpadoch v prípade umiestnenia odpadu mimo zberných nádob a znehodnotenia 

separovaného zberu sa jedná o porušenie jeho ustanovení a bude sa to riešiť ako priestupok. 

 

Po vznesení niekoľkých pripomienok zo strany členov komisie, bol po vzájomnej diskusii návrh členmi 
komisie jednomyseľne odsúhlasený, odporučený na dopracovanie a zverejnenie.  
 
 



Uznesenie č. 8/2016 
 
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť  
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016 o 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom 
 

 
Ad 5/ Záver 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu, členka normotvornej komisie JUDr. Miroslava Hudecová 
poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie  normotvornej komisie ukončila.  
 
 
 

V Žiari nad Hronom, dňa 11.11.2016  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                           

                   zapisovateľ                                    

 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných           

2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických 
výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Žiar nad Hronom 
 


