
 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 27.2.2017 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  27.2.2017 o 08:00 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
2.    Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu   
       mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5 
3.    Záver 
 
 
Priebeh rokovania:  
 
Ad 1/  Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
 
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 08:00 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 záväzných častiach územného 
plánu   mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5 
 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia záväzných častiach 
územného plánu  mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5 
Ing. Blažena Kollárová predkladateľka návrhu, predniesla návrh VZN členom komisie. Poukázala 
najmä na to, že návrh je v súlade s § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, a je odsúhlasený 
Stavebným úradom Okresného úradu v Banskej Bystrici, odborom výstavby a bytovej politiky.  
 
Komisia odporúča do prerokovávaného návrhu zahrnúť pripomienky JUDr. Gocníka, týkajúce sa 
zjednotenia názvoslovia v návrhu, a to tak, aby bol z textu, ktorý bude po schválení platným 
predpisom, odstránený text „návrh“, a aby bol text „paragraf“ nahradený v celom návrhu symbolom §. 
Ďalšie zmeny navrhované JUDr. Gocníkom sa týkali bodu 4, § 1 ods. 4 , písm. h) z ktorého navrhuje 
odstrániť uvádzané názvy spoločností, a to z dôvodu, že niektoré z týchto spoločností už v tomto čase 
neexistujú. V bode 13, v § 16a, v bode 4) navrhuje slovné spojenie „v regulačnom výkrese“ nahradiť „v 
Regulačnom výkrese“.  
Na návrh predsedu, komisia tiež prerokovala zmenu bodu 22 návrhu, konkrétne § 26 ods. 3, 
z dôvodu, aby tento nekopíroval text zákona, nasledovne:   
„Pri zámere stavebnej činnosti na danom území je potrebné postupovať v zmysle zákona č.49/2002 

Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon). 

V navrhovanom území nie je vylúčený výskyt archeologických nálezov, preto k realizácii každej stavby 

je nevyhnutné, aby si investor/stavebník vyžiadal vyjadrenie príslušného Krajského pamiatkového 

ústavu. Po doručení projektovej dokumentácie stavieb bude každý projekt Krajský pamiatkový úrad 

posudzovať osobitne z hľadiska nevyhnutnosti archeologického výskumu v záujmovom území.“ 

 
Všetky uvedené návrhy na zmenu, doplnenie, prípadne preformulovanie textu návrhu, je 
predkladateľka Ing. Kollárová povinná si odsúhlasiť so Stavebným úradom Okresného úradu 
v Banskej Bystrici, odborom výstavby a bytovej politiky. Po ich schválení uvedeným orgánom je 
možné ich zapracovať do návrhu VZN.  
 



Po odsúhlasení pripomienok Stavebným úradom Okresného úradu v Banskej Bystrici, odborom 
výstavby a bytovej politiky, a po ich zapracovaní do návrhu VZN, komisia odporúča prijať nasledovné 
uznesenie č. 1/2017: 

 

Uznesenie č. 1/2017 
 

Normotvorná komisia odporúča, po zapracovaní jej pripomienok, Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom schváliť  Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o záväzných častiach územného plánu   
mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5 

 
 
Hlasovanie:  
Za:    5 hlasov 
Proti:    0 hlasov  
Zdržal sa:   0 hlasov 
Uznesenie č. 1/2017 bolo jednomyselne prijaté. 
 

 
Ad 3/ Záver 
 
Po zapracovaní pripomienok do návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach 
územného plánu   mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5, normotvorná komisia odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom návrh Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných 
častiach územného plánu   mesta Žiar nad Hronom – Zmeny a doplnky č.5 schváliť.  
 
Následne predseda normotvornej komisie JUDr. Milan Gocník poďakoval prítomným  za účasť 
a zasadnutie  normotvornej komisie ukončil.  
 
 

V Žiari nad Hronom, dňa 27.2.2017  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                          JUDr. Milan Gocník  

                   zapisovateľ                                   predseda normotvornej komisie 

 

 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných           

2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad 
Hronom 

 


