
 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 1.10.2018 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  1.10.2018 o 10:30 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie  
2. Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov Mestského   
       zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
3. Záver 
 
 
Priebeh rokovania:  
 
Ad 1/  Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
 
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 10:30 hod. člen normotvornej komisie Mgr. Adrián Líška, 
ktorý skonštatoval, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia normotvornej komisie.  
 
Ad 2/   Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov Mestského       
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – 
neposlancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Komplexnú úpravu, ktorú vykonal pred 
zasadnutím komisie jej predseda JUDr. Milan Gocník elektronicky, komisia odsúhlasila 
s nasledovnými drobnými úpravami:  
 
1. Mgr. Líška mal pripomienky k názvu článku čl. 5, tento navrhol doplniť nasledovne: „namiesto 
pôvodného názvu čl. 5  Úhrada výdavkov poslanca povereného vykonávaním občianskych obradov 
a za reprezentáciu mesta, navrhuje text Úhrada paušálnej odmeny a výdavkov poslanca 
povereného vykonávaním občianskych obradov a za reprezentáciu mesta.“, súčasne navrhol 
v bode č. 2, čl. 5 vyňať slovo sobášiaceho, a teda bod 2 bude znieť - Poslancovi, okrem odmeny 
podľa článku 3,  patrí  za jeden výkon funkcie na občianskom obrade alebo za jednu účasť na 
reprezentácii mesta paušálna odmena  v sume 25 Eur. 
 
 

 
Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č.2/2018: 

 

Uznesenie č. 2/2018 
 
Hlasovanie:  
Za:    4 hlasov 
Proti:    0 hlasov  
Zdržal sa:   0 hlasov 
Uznesenie č. 2/2018 bolo jednomyselne prijaté. 
 
 
 
 
 



 
Ad 3/ Záver 
Následne Mgr. Adrián Líška poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie  normotvornej komisie 
ukončil.  
 

V Žiari nad Hronom, dňa 2.10.2018  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                          Mgr. Adrián Líška  

                   zapisovateľ                                   člen normotvornej komisie 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných           


