
 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 14.09.2016 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  14.09.2016 o 13:00 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
2. Prerokovanie návrhu uznesenia o ustanovení poplatku za rozvoj na území mesta Žiar nad 

Hronom v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. 
3. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o používaní a ochrane symbolov mesta 
4. Záver 
 
 
Priebeh rokovania:  
 
Ad 1/  Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
 
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 13:00 hod. predseda normotvornej komisie JUDr. Milan 
Gocník, ktorý po kontrole prítomnosti členov komisie zistil, že normotvorná komisia nie je 
uznášaniaschopná. Neprítomný členovia komisie sa riadne ospravedlnili. Predseda komisie navrhol, 
aby komisia v zložení v akom sa zišla, prerokovala návrhy programu, a pre potreby Mestského 
zastupiteľstva vydala odporúčania z prerokovaných návrhov. 
 
 
Ad 2/ Prerokovanie návrhu uznesenia o ustanovení poplatku za rozvoj na území mesta Žiar nad 
Hronom v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. 
 

 
Normotvorná komisia prerokovala návrh uznesenia o ustanovení poplatku za rozvoj na území mesta 
Žiar nad Hronom v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. 
 
Návrh uznesenia predniesol Ing. Majerník -  hlavný ekonóm mesta Žiar nad Hronom, pričom vysvetlil, 
že uvedený návrh je výsledkom rokovaní s novým investorom na území mesta Žiar nad Hronom, ktorý 
požaduje uvedený návrh uznesenia prerokovať a schváliť Mestským zastupiteľstvom. 
 
Predseda komisie spoločne s JUDr. Hudecovou dôkladne prerokovali uvedený návrh uznesenia, 
a s dôrazom na efektívne uplatňovanie prijatých právnych predpisov odporúčajú prítomný členovia 
normotvornej komisie zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 
nesúhlasí s ustanovením poplatku za rozvoj na území mesta Žiar nad Hronom v zmysle zákona 
č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2016.“   
 

 
Ad 3/ Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia a ochrane symbolov mesta Žiar 
nad Hronom 
 
Normotvorná komisia prerokovala prepracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia a ochrane 
symbolov mesta Žiar nad Hronom. Po zapracovaní pripomienok JUDr. Hudecovej  odporúčajú 
prítomný členovia normotvornej komisie zastupiteľstvu prijať návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o používaní a ochrane symbolov mesta Žiar nad Hronom. 
 
 



Ad 4/ Záver 
 
Po prerokovaní bol návrh uznesenia o ustanovení poplatku za rozvoj na území mesta Žiar nad 
Hronom v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z., a taktiež návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o používaní a ochrane symbolov mesta schválený, normotvorná komisia odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu tieto návrhy schváliť. Následne predseda normotvornej komisie JUDr. Milan Gocník 
poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie  normotvornej komisie ukončil.  
 
 

V Žiari nad Hronom, dňa 26.09.2016  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                          JUDr. Milan Gocník  

                   zapisovateľ                                   predseda normotvornej komisie 

 

 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných           

2/ Návrh uznesenia o ustanovení poplatku za rozvoj na území mesta Žiar nad Hronom v zmysle 
zákona č. 447/2015 Z. z 
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o používaní a ochrane symbolov mesta 


