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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 17. 08. 2011 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v stredu 17.08.2011 v malej zasadacej 
miestnosti MsÚ v Seredi.  

Začiatok zasadnutia: 16.15 hod. 

                                                                Koniec zasadnutia:    17.15 hod. 

 

 
Prítomní:             JUDr. Irsák, p. Mečochová, Mgr. Tóth, Mgr. Rampašek, JUDr. Pastuchová, 

Mgr. Klenovič, Mgr. Kráľovič 
Ospravedlnení:   Ing. Šimončík 
 

Program:  
 

1.) Otvorenie 
2.) VZN Mesta Sereď č. 9/2011 zo dňa 13.09.2011 o podmienkach prenajímania 

nájomných bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď 
3.) VZN Mesta Sereď č. 10/2011 zo dňa 13.09.2011 o zásadách hospodárenia s bytovým 

majetkom mesta Sereď 
4.) VZN Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13.09.2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom 

5.) Rôzne 
6.) Záver 

 
 
Legislatívno – právna komisia na svojom zasadnutí prerokovala a odporúča, aby sa 

všetky VNZ mesta Sereď predkladali bez alternatív.  
 
 

 
BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Michal Irsák, privítal  prítomných členov 
komisie a hosťa - p. Funtalovú. 
 
BOD č. 2 

Predložený návrh VZN Mesta Sereď č. 9/2011 odprezentovala členom komisie jeho 
predkladateľka p. Funtalová. Komisia návrh VZN prerokovala a odporúča ho zverejniť 
spôsobom obvyklým s nasledovnými zmenami: 

� V § 3 bod 2  – vetu zmeniť nasledovne: „Žiadateľ o nájomný byt nemôže mať vo 
výlučnom vlastníctve, v podielom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov byt, rodinný dom a nemôže byť nájomcom bytu alebo rodinného domu“. 

� V § 3 bod 4 – vetu zmeniť nasledovne: „Na nájomné byty sa uzatvárajú nájomné 
zmluvy na základe losovania žiadostí vedených v evidencii žiadateľov o nájomný byt. 

 

BOD č. 3 

Predložený návrh VZN Mesta Sereď č. 10/2011 odprezentovala členom komisie jeho 
predkladateľka p. Funtalová. Komisia návrh VZN prerokovala a odporúča ho zverejniť 
spôsobom obvyklým s nasledovnými zmenami: 
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� V § 5 (Evidencia uchádzačov) bod 3 zmeniť vetu nasledovne: „Do zoznamu 
uchádzačov nebude zapísaný žiadateľ, ktorý má vo výlučnom vlastníctve, 
v podielovom vlastníctve, alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, 
rodinný dom a nemôže byť nájomcom bytu alebo rodinného domu.“ 

� V § 6 (Prenajatie bytu) bod 1 písmeno d zmeniť vetu nasledovne: „ Nie je výlučným 
vlastníkom alebo nemá v podielovom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov byt, rodinný dom a nie je nájomcom bytu alebo rodinného domu. 

� V § 6 bod 5 zmeniť vetu nasledovne: „Nájomná zmluva na prenajímaný byt bude 
uzatvorená na dobu určitú alebo neurčitú na základe odporúčania komisie sociálnej, 
zdravotnej, kultúrnej a bytovej.“ 

 
 
BOD č. 4 

Predložený návrh VZN Mesta Sereď č. 11/2011 odprezentovala členom komisie jeho 
predkladateľka p. Funtalová. Komisia návrh VZN prerokovala a odporúča ho zverejniť 
spôsobom obvyklým v predloženom znení. 
 
BOD č. 6 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        JUDr. Michal Irsák  v. r. 
                                                                                                             predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Martina Mečochová 
                tajomníčka komisie 
Dňa:         18. 08. 2011 


