
 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 07.09.2016 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  07.09.2016 o 07:30 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
2. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území 

mesta Žiar nad Hronom 
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 07:30 hod. predseda normotvornej komisie JUDr. Milan 
Gocník, ktorý skonštatoval, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia normotvornej komisie.  
 
 
Ad 2/ Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  o podmienkach držania psov na 
území mesta Žiar nad Hronom 

 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania 
psov na území mesta Žiar nad Hronom 
 
Ing. Róbert Šiška predkladateľ návrhu, s poukazom na § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, a § 5 ods. 1, ods.2, § 6 
ods.3, zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona 
č. 102/2010 Z. z. predniesol návrh VZN členom komisie. 
 
Následne, po zapracovaní pripomienok zo strany členov komisie, a prerokovaní bodu programu 
členovia normotvornej komisie prijali nasledovné uznesenie č. 5/2016: 

 

Uznesenie č. 5/2016 
 
Normotvorná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť  
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 
o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom 
 
Hlasovanie:  
Za:    6 hlasov 
Proti:    0 hlasov  
Zdržal sa:   0 hlasov 
Uznesenie č. 6/2016 bolo jednomyselne prijaté. 

 

 
 
 
 



Ad 3/ Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia a ochrane symbolov mesta Žiar 
nad Hronom 
 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia a ochrane symbolov 
mesta. Mgr. Martin Baláž, predkladateľ návrhu vysvetlil potrebu prijatia nového VZN z dôvodov zmien 
tak erbu, ako aj vlajky mesta. Normotvorná komisia návrh vo forme ako bol predložený neprijala 
a odporučila ho prepracovať. O prepracovanom návrhu bude komisia rokovať na svojom najbližšom 
zasadnutí. 
 
Ad 4/ Záver 
 
Po prerokovaní bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území 
mesta Žiar nad Hronom jednomyseľne schválený, normotvorná komisia odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania 
psov na území mesta Žiar nad Hronom schváliť. Následne predseda normotvornej komisie JUDr. 
Milan Gocník poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie  normotvornej komisie ukončil.  
 
 

V Žiari nad Hronom, dňa 12.09.2016  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                          JUDr. Milan Gocník  

                   zapisovateľ                                   predseda normotvornej komisie 

 

 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných           

2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad 
Hronom 
 


