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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 
komisie zo dňa 31. 03. 2011 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v pondelok 31. 03. 2011 v malej zasadacej 
miestnosti MsÚ v Seredi.  

Začiatok zasadnutia: 15.40 hod. 
                                                                Koniec zasadnutia:    17.40 hod. 

 
Prítomní: -   podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

   1.) Otvorenie 
2.) Legislatívne pravidlá tvorby VZN 
3.) Štatút mesta Sereď, Rokovací poriadok MsZ v Seredi, Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ a volených orgánov mesta Sereď (obsahová stránka) 
4.) Návrh VZN č. 6/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď 
5.) Žiadosti FO a PO 
6.) Rôzne 
7.) Záver 

 
BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Michal Irsák a zároveň  privítal  
prítomných členov komisie. 
 
BOD č. 2 

Komisia predložený materiál prerokovala a odporúča ho schváliť na MsZ. 
 

BOD č. 3 

Komisia predložené návrhy prerokovala s nasledovnými pripomienkami: 
Štatút mesta:  

• v záhlaví zmeniť „v platnom znení“ na „podľa §11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení 

• v celom texte pri opakovaní z „mesto Sereď“ na „mesto“ 
• §3 ods. 1 vypustiť čiarku pred „Sereď“ 
• v celom texte zjednotiť typ písmen a odseky 
• v celom texte zmeniť z „MsZ“ na „zastupiteľstvo“ 
• v celom texte zmeniť „VZN“ na „nariadenie“ 
• v celom texte doplniť odkazy na osobitné právne predpisy - vždy uviesť konkrétne 

číslo zákona a jeho názov 
• v §11 ods. 1 písm. „a“ doplniť nasledovne: „mestské zastupiteľstvo mesta Sereď 

(ďalej len „zastupiteľstvo“)  
• v §11 ods. 3 vypustiť písmeno „c“ a „d“ a doplniť ods. 4 nasledovne: „Mestské 

zastupiteľstvo ako svoj poriadkový útvar zriaďuje mestskú políciu mesta Sereď (ďalej 
len mestská polícia) - odkaz na zákon č. 564/1991 Zb.  

• v §18 v celom texte namiesto mestský úrad len „úrad“  
• §26 až §30 navrhovaného štatútu, doplniť zo vzorov iných miest, vyňať právo 

používania symbolov, zákazové ustanovenia, povaha priestupku atď. 
• §35 zvážiť, či je opodstatnený v štatúte mesta 
• §37 - 3/5 väčšinou vypísať slovom 
• v záverečných ustanoveniach doplniť konkrétne dodatky a aj dátumy účinnosti 
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Rokovací poriadok: 

• v záhlaví zmeniť „v úplnom znení“ na „podľa §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

• Komisia odporúča predkladateľovi, aby zvážil, či bude Rokovací poriadok upravený 
len formou dodatku, alebo či bude vytvorený úplne nový Rokovací poriadok, nakoľko 
predložený návrh je pôvodný Rokovací poriadok s minimálnymi zmenami. 

• §2 ods. 1 vetu zmeniť nasledovne: Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený 
z poslancov zvolených v priamych voľbách tajným hlasovaním obyvateľmi mesta 
Sereď na 4 roky. 

 
Zásady odmeňovania: 

• Návrh predložil Mgr. Klenovič 
• V hlavičke zmeniť z „v zmysle §11“ na „v súlade s §11“ 

 

BOD č. 4 

Komisia návrh VZN č. 6/2011 prerokovala a odporúča ho schváliť na MsZ s nasledovnými 
pripomienkami na opravu: 

• „v platnom znení“ zmeniť na „v znení neskorších predpisov“ 
• „skratku VZN“ zmeniť na „nariadenie“ 
• v §15 doplniť všetky dodatky, ich čísla a dátumy účinnosti 

 

BOD č. 5 

• Žiadosť o prenájom pozemku spoločnosti REBOD Nová Dedinka na prístupovú 
komunikáciu - komisia žiadosť prerokovala a odporúča ju schváliť na MsZ 

• Žiadosť Špeciálnej ZŠ o predĺženie zmluvy o výpožičke - komisia žiadosť prerokovala 
a odporúča ju schváliť na MsZ 

 
BOD č. 6 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala možnosť stať sa členom komisie pri MsZ v meste 
Sereď osobe, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Sereď a zaujala nasledovné stanovisko: 

• S prihliadnutím na §15 zákona č. 369/1990 Zb. a vzhľadom na zákonný pojem „ďalšie 
osoby“, NIE JE striktný zákaz v uvedenom zákone stať sa členom komisie osobe, 
ktorá nemá na území mesta Sereď trvalý pobyt. 

 
BOD č. 7 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
                                                                                                   JUDr. Michal Irsák   
                                                                                                     predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: Martina Mečochová 
                tajomníčka komisie 


