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Z Á K O N

z 2. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona
č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona
č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z.,
zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., záko-
na č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona
č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona
č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona
č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona
č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona
č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona
č. 445/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 511/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 až 9 vrátane poznámok
pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab a 2ac.

2. V § 2a ods. 2 v úvodnej vete sa slová „výsledkoch
hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí“ nahrádzajú
slovami „výsledkoch miestneho referenda zlučovaných
obcí“.

3. V § 2a sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

4. V § 2d sa za slová „ľudového hlasovania o jeho od-
volaní,“ vkladajú slová „volieb do Európskeho parla-
mentu,“ a slová „hlasovania obyvateľov obce“ sa nahrá-
dzajú slovami „miestneho referenda“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3
zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu
občanov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.
o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.“
nahrádza citáciou „§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlá-
sení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, § 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cu-
dzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov.“.

6. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejných“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„Napr. § 17 až 22 zákona Slovenskej národnej rady
č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodár-
stve.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 3
ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb.“ nahrádza citáciou
„§ 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov, § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“.

9. V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slová „prechodný pobyt“
vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo dlhodobý po-
byt,4b)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4b.

10. V § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. m), § 11a
ods. 2 až 5, § 13a ods. 1 písm. f) a odseku 3 písm. a) a b)
sa slová „hlasovanie obyvateľov obce“ vo všetkých tva-
roch nahrádzajú slovami „miestne referendum“ v prí-
slušnom tvare.

11. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „verejným“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa citácia „Na-
príklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpi-
sov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov.“.

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 5b sa citácia „Na-
príklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady
č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Sloven-
skej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe
v odpadovom hospodárstve, § 6 písm. a), h) a i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej
správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, § 32 ods. 4 písm. k) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
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starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 30
písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 2 ods. 3 písm. i)
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 16/1995 Z. z. o strediskách služieb škole.“ nahrádza
citáciou „Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zne-
ní zákona č. 279/2001 Z. z., § 30 písm. b) zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z., § 3
ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne-
skorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.,
§ 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane
genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospo-
dárstvo, § 34 ods. 1 písm. c), d), e) a k) zákona
č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺ-
ňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon
o ovzduší), § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, § 11 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona
č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zá-
konov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., § 21 zákona
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 5d sa citácia
„Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti or-
gánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona
č. 310/1999 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zá-
kona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskor-
ších predpisov.“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Na-
príklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady
č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“
nahrádza citáciou „Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zá-
kon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stra-
nách a v politických hnutiach v znení neskorších pred-
pisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov.“.

17. V § 5 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: „(ďalej len „poslanec“)“.

18. § 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom

a obcou, ako aj medzi obcami, rozhoduje súd.“.

19. V § 6 ods. 7 sa slová „poslancom obecného zastu-
piteľstva“ nahrádzajú slovom „poslancom“.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 9b sa citácia
„Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej
komore audítorov.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.“.

21. V § 11 ods. 2 a 3, § 13 ods. 3 písm. a), § 14 ods. 1
druhej vete a odseku 2, § 15 ods. 2, § 18 ods. 2 písm. a),
§ 18a ods. 3, § 18f ods. 4, § 20a ods. 4, § 20b ods. 5
a § 25 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „obecného
zastupiteľstva“.

22. V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a uk-

ladať miestny poplatok,5a)“.

23. V § 11 ods. 4 písm. f) sa slová „hlasovanie obyva-
teľov obce“ nahrádzajú slovami „miestne referendum“
a slová „verejné zhromaždenia občanov“ sa nahrádzajú
slovami „zhromaždenie obyvateľov obce“.

24. V § 11 ods. 4 písmená i), j) a k) znejú:
„i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a ur-

čiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť po-
čas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah vý-
konu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len
„hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie
hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.“.

25. V § 11a ods. 1 úvodnej vete sa slová „hlasovanie
obyvateľov obce (miestne referendum)“ nahrádzajú slo-
vami „miestne referendum“.

26. V § 11a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa odkaz 11b vrá-
tane poznámky pod čiarou k odkazu 11b.

27. V § 11a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7,
ktoré znejú:

„(5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referen-
dum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa
uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlá-
sení miestneho referenda.

(6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupi-
teľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie
hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu
na jej prvé zasadnutie.

(7) Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miest-
neho referenda zašle každému oprávnenému voličovi12)
oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom
uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupi-
teľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doruče-
nia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom
obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas
konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasova-
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cieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na
úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyk-
lým.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

28. § 11a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organi-

zácii miestneho referenda.“.

29. V § 11b nadpis znie: „Zhromaždenie obyvateľov
obce“.

30. V § 11b sa vypúšťa slovo „verejné“.

31. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, naj-

menej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie za-
sadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina po-
slancov, starosta zvolá zasadnutie obecného
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od do-
ručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasad-
nutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený
v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa usku-
točnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupi-
teľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“.

32. V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6,
ktoré znejú:

„(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastu-
piteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca
starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupi-
teľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne
viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupi-
teľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od do-
ručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá
zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1
tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvo-
lané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zá-
stupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu
zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak
starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu za-
sadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene,
stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca sta-
rostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec povere-
ný obecným zastupiteľstvom.

(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada
v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo
poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo
poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného za-
stupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak

zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný po-
slanec poverený obecným zastupiteľstvom.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 7
až 12.

33. V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia
„§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskor-
ších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 91 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov“ a citácia „zákon č. 52/1998 Z. z.
o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoč-
ností“ sa nahrádza citáciou „zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpi-
sov“.

34. V § 12 ods. 10 sa za slová „Národnej rady Sloven-
skej republiky,“ vkladajú slová „poslanec Európskeho
parlamentu,“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „iného“.

35. V § 13 ods. 4 písm. a) sa za slovo „rady“ vkladá
čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

36. V § 13 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písme-
no d), ktoré znie:

„d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok
obecného úradu a poriadok odmeňovania zamest-
nancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo
o vydaní a zmenách organizačného poriadku obec-
ného úradu,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj-
me a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

37. V § 13 odsek 5 znie:
„(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta

môže rozhodovaním o právach, právom chránených zá-
ujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnic-
kých osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť
zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozho-
duje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení.“.

Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odka-
zom 13, 14 a 14a.

38. V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami
„ods. 11“.

39. V § 13 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a
na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvo-
laní starostu“.

40. V § 13 ods. 9 sa slovo „starosta“ nahrádza slovom
„obec“.

41. V § 13 ods. 10 sa slová „starosta dozvedel“ nahrá-
dzajú slovami „obec dozvedela“ a slovo „Pokuta“ sa na-
hrádza slovami „Výnos pokút“.

42. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia
„Zákon č. 71/1967 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.“.
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43. V § 13 ods. 11 sa odkaz 15a označuje ako odkaz
11 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 15a.

44. § 13 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na vý-

kon funkcie starostu.“.

45. § 13a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 1

písm. d), g) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“.

46. V § 13b odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého

spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupova-
ním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak
tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľ-
stvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec
má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť
zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí
ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľ-
vek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, po-
verí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od od-
volania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca sta-
rostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu
určenom starostom v písomnom poverení.“.

47. V § 13b sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

48. V § 13b ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrá-
dza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú po-
verení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia
tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástup-
cov starostu.“.

49. V § 13b ods. 5 sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou
„4“ a odkaz 15a sa označuje ako odkaz 11.

50. V § 14 ods. 2 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka
a slová „politických hnutí a nezávislých poslancov“.

51. V § 14 ods. 4 sa slovo „mesiac“ nahrádza slovami
„tri mesiace“ a na konci druhej vety sa pripájajú tieto
slová: „alebo zástupca starostu, ak tak neurobí staros-
ta“.

52. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

53. V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „všetkých“
a slová „starostu vydaných v správnom konaní“ sa na-
hrádzajú slovom „obce“.

54. V § 16 ods. 2 písm. d) sa slovo „starostu“ nahrá-
dza slovom „obce“.

55. V § 16 ods. 3 sa slovo „organizuje“ nahrádza slo-
vom „riadi“.

56. § 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnan-

cov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný po-
riadok obecného úradu.“.

57. § 18a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých po-
slancov.“.

58. V § 18d ods. 3 sa slovo „starosta“ nahrádza slo-
vom „obec“.

59. V § 18g ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiar-
kou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je súčasťou obec-
ného úradu.“.

60. V § 18g sa vypúšťa odsek 4.

61. V § 20b odsek 3 znie:
„(3) Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri

združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.“.

62. V § 20c ods. 2 písm. a) sa slovo „založení“ nahrá-
dza slovom „zriadení“ a slovo „bydliska“ sa nahrádza
slovami „adresy trvalého pobytu“.

63. V § 20c ods. 2 písm. d) treťom bode sa slovo „cieľ“
nahrádza slovom „predmet“.

64. V § 20c ods. 2 písm. d) šiestom bode sa slovo „zá-
niku“ nahrádza slovom „zrušenia“.

65. V § 20d ods. 3 sa slová „krajský súd príslušný
podľa sídla združenia, a ak ide o združenie s pôsobnos-
ťou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyšší
súd Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „súd“.

66. § 20e sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Obvodný úrad v sídle kraja vedie register združe-

ní obcí. Register združení obcí je verejný zoznam, do
ktorého sa zapisujú
a) názov a sídlo združenia obcí,
b) predmet činnosti združenia obcí,
c) názvy obcí, ktoré sú zriaďovateľmi združenia obcí,
d) orgán oprávnený konať v mene združenia obcí;

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby,
ktorá vykonáva túto pôsobnosť,

e) dátum a číslo registrácie združenia obcí,
f) dátum a dôvod zrušenia združenia obcí,
g) vstup združenia obcí do likvidácie a skončenie likvi-

dácie; meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu lik-
vidátora,

h) vyhlásenie konkurzu a skončenie konkurzného ko-
nania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu pre nedostatok majetku; meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu správcu konkurznej pod-
staty,

i) dátum a dôvod výmazu združenia obcí z registra
združení obcí,

j) zmeny údajov uvedených v písmenách a), b) a d).

(5) Údaje v registri združení obcí sú účinné voči kaž-
dému dňom vykonania zápisu.“.

67. V § 20f ods. 1 sa slovo „zaniká“ nahrádza slovami
„sa zrušuje“.

68. V § 20f ods. 2 sa slovo „zániku“ nahrádza slovom
„zrušení“, slovo „zánik“ slovom „zrušenie“ a na konci sa
pripája táto veta: „Pri zrušení združenia obcí podľa od-
seku 1 písm. b) obvodný úrad v sídle kraja vymenuje
likvidátora.“.

69. V § 20f ods. 3 tretej vete sa slová „krajský súd prí-
slušný podľa sídla združenia, a ak ide o združenie s pô-
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sobnosťou na celom území Slovenskej republiky, na
Najvyšší súd Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom
„súd“.

70. V § 20f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

71. § 20f sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem

zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením
obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťa-
huje osobitný predpis.17a)

(6) Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z regis-
tra združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších pred-

pisov.“.

72. V § 22 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

73. V § 24 ods. 2 sa slovo „predstaveným“ nahrádza
slovom „predstaviteľom“.

74. V § 24 sa vypúšťa odsek 4.

75. V nadpise piatej časti a v nadpise § 25 sa vypúšťa-
jú slová „obecných zastupiteľstiev“.

76. V § 25 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová
„obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“)“.

77. V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného

zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,“.

78. V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písme-
ná g) až j).

79. V § 25 ods. 2 písm. g) sa slová „nie je spôsobilý zú-
častňovať sa“ nahrádzajú slovami „sa nezúčastní ani
raz“.

80. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2
písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4
až 8.

81. V § 25 ods. 8 sa za slová „výkon funkcie“ vkladajú
slová „zástupcu starostu“.

82. V § 25 ods. 8 sa odkaz 18a označuje ako odkaz
18b a poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona

č. 210/2003 Z. z.“.

83. § 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä

vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
podľa zásad odmeňovania poslancov.“.

84. V § 26 sa slová „poslanec obecného zastupiteľ-
stva“ nahrádzajú slovom „poslanec“.

85. § 27 znie:

„§ 27

(1) Na konanie, v ktorom o právach, právom chráne-
ných záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone
štátnej správy obec, sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.15)

(2) Na konanie, v ktorom o právach, právom chráne-
ných záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy
obec, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní15); o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
obce rozhoduje súd, ak osobitný predpis18c) neustano-
vuje inak.

(3) Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľ-
by do orgánu územnej samosprávy za neplatné alebo
zruší ich výsledok,19) úkony orgánu územnej samo-
správy, ktorého sa rozhodnutie Ústavného súdu Slo-
venskej republiky týka, a ktoré vykonal do rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa považujú za
úkony vykonané oprávneným orgánom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:
„18c) Napríklad zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

19) § 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slo-
venskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sud-
cov.“.

86. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:

„§ 29a

Ak sa v tomto zákone alebo osobitnom predpise po-
užíva slovo „obec“, rozumie sa tým aj mesto, ak z tohto
zákona alebo z osobitného predpisu nevyplýva, že ich
ustanovenia sa vzťahujú len na obec alebo len na mes-
to.“.

87. Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 30d

Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľ-
stva v súlade s § 12 ods. 1 až 6 do 30. septembra 2010.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 445/1990 Zb.,
ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania
tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovom „zákonom“ čiarka nahrá-
dza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak touto činnosťou
nepáchajú trestný čin podľa § 205 Trestného zákona
č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 175/1990 Zb.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1
ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších
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predpisov. Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom pod-
nikaní občanov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3
zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných
hromadných informačných prostriedkoch v znení ne-
skorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zá-
kona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlačový zákon).“.

4. V § 2 ods. 1 sa slová „príslušným orgánom štátnej
správy3)“ nahrádzajú slovami „obcou; pôsobnosť obce
je výkonom samosprávy“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zá-
kon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných
škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Zá-
kon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o škol-
ských zariadeniach v znení neskorších predpisov.“ na-
hrádza citáciou „Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. § 4 znie:

„§ 4

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť
podľa § 2 ods. 1 a § 3.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť poku-
tu do 331 eur.

(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvod-
ný úrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Po-
licajného zboru.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecný predpis o priestupkoch.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-

koch v znení neskorších predpisov.“.

7. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a

(1) Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000
eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe,
ktorá poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.

(2) Obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia
povinnosti.

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch ro-
kov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď
k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný pred-
pis o správnom konaní.6)

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Sloven-
skej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona
č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona
č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona
č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona
č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona
č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona
č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z. a zákona
č. 400/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústav-

nosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej
samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu
miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnos-
ti.“.

2. Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 79b

Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. apríla 2010

Konanie o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákon-
nosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti
výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy, ktoré
sa neskončilo do 31. marca 2010, sa dokončí podľa
ustanovení účinných do 31. marca 2010.“.

Čl. IV

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení záko-
na č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona
č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa
mení takto:

V § 27 odsek 3 znie:
„(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na

konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu obce
pri výkone samosprávy, ak o opravnom prostriedku
proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd. Obec rozhodne
o proteste prokurátora do 30 dní od doručenia protes-
tu.“.

Čl. V

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú nie-
ktoré podmienky držania psov sa mení takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zá-
kon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona
č. 553/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Na-
príklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskor-
ších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ne-
skorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zá-
kon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných
bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonní-
ka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súk-
romných bezpečnostných službách) v znení neskorších
predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súk-
romnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 písm. a) treťom bode sa za slovom „záchran-
ných“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „lokalizač-
ných a likvidačných“.

5. V § 3 ods. 6 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami
„3,50 eura“.

6. § 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má

byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zme-
ny,

b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa pod-

mienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol

sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepou-
žil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu znám-
ky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na
to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého

pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo
nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepou-
žil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľ-

ného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zne-
čistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a)
až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok
podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65
eur.

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec
a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného
zboru.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecný predpis o priestupkoch.6)

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem vý-
nosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Poli-
cajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 24 a 25 Trestného zákona.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch v znení neskorších predpisov.”.

Čl. VI

Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a ob-
vodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky č. 263/2006 Z. z. a zákona č. 254/2007 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 3 znie:
„(3) Obvodný úrad so súhlasom ministerstva môže

zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy
pracovisko obvodného úradu a určiť jeho územný ob-
vod.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Obvodný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti môže

spolupracovať s orgánmi verejnej správy iných štátov,
najmä na účel vzájomnej výmeny skúseností pri zabez-
pečovaní úloh štátnej správy.“.

3. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. VII

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona
č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona
č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona
č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona
č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 a zákona
č. 400/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 1 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a schválené-
ho zastupiteľstvom samosprávneho kraja alebo obec-
ným zastupiteľstvom“.

Čl. VIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republi-
ky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej
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rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej
národnej rady č. 96/1991 Zb., zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady č. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady č. 421/1991 Zb., zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady č. 500/1991 Zb., zákonom Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb., zákonom Slovenskej
národnej rady č. 11/1992 Zb., zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady č. 295/1992 Zb., zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákonom Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., záko-
nom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994
Z. z., zákonom č. 229/1997 Z. z., zákonom č. 225/1998
Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., nálezom Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom
č. 389/1999 Z. z., zákonom č. 6/2001 Z. z., zákonom
č. 453/2001 Z. z., zákonom č. 205/2002 Z. z., zákonom

č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 369/2004 Z. z., zákonom
č. 535/2004 Z. z., zákonom č. 583/2004 Z. z., zákonom
č. 615/2004 Z. z., zákonom č. 757/2004 Z. z., zákonom
č. 171/2005 Z. z., zákonom č. 628/2005 Z. z., zákonom
č. 267/2006 Z. z., uznesením Ústavného súdu Sloven-
skej republiky č. 616/2006 Z. z., zákonom č. 330/2007
Z. z., zákonom č. 334/2007 Z. z., zákonom č. 335/2007
Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 205/2008 Z. z., zákonom č. 384/2008 Z. z., zákonom
č. 445/2008 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 511/2009 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 ok-
rem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára
2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
A. Všeobecná časť 

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa 
realizuje úloha B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 330 z 21. mája 2008 k správe o 
vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v 
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to zabezpečiť na základe výsledkov auditu 
zrušenie, zmenu alebo doplnenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých sa audit týkal. 

V rámci auditu, ktorý ministerstvo vnútra uskutočnilo na základe úlohy D.1. z uznesenia 
vlády Slovenskej republiky č. 165 z 28. februára 2007 k správe o analýze vývoja a súčasného 
stavu verejnej správy a návrhu opatrení, bolo k zákonu o obecnom zriadení uplatnených viacero 
návrhov na jeho zmenu či doplnenie. Návrh novely zákona o obecnom zriadení okrem úprav na 
základe výsledkov auditu rieši aj ďalšie problémy vyplývajúce z jeho vykonávania. 

Predmetom návrhu zákona je najmä 

a) spresnenie vzťahov medzi obecným zastupiteľstvom a starostom obce v záujme ďalšieho 
prehĺbenia vyváženosti kompetencií obidvoch uvedených orgánov obce, 

b) podrobnejšia úprava organizácie miestneho referenda, 

c) precizovanie problematiky zvolávania a vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva so 
zreteľom na zabezpečenie jeho plynulého priebehu, 

d) riešenie postavenia starostu obce pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických 
osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy; platná právna úprava už nevyhovuje, najmä 
z dôvodu, že starosta obce ako správny orgán musí túto rozsiahlu pôsobnosť vykonávať osobne 
bez možnosti jej delegovania na odborného zamestnanca obce; preto sa navrhuje, aby správnym 
orgánom bola obec ako právnická osoba, 

e) nový spôsob ustanovenia do funkcie zástupcu starostu obce vrátane možnosti dvoch 
zástupcov starostu vo väčších obciach, 

f) sprísnenie podmienok odvolania hlavného kontrolóra obce z funkcie pri hlasovaní 
v obecnom zastupiteľstve, a tým posilnenie jeho postavenia pri výkone kontrolnej činnosti, 

g) spresnenie problematiky spolupráce obcí formou združenia obcí, 

h) zúženie podmienok zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, 

i) úprava mechanizmu poskytovania odmien poslancovi obecného zastupiteľstva 
s ohľadom na racionálnejšie vynakladanie verejných prostriedkov. 

 

Články II až VII sú novelami niektorých zákonov, ktoré súvisia s problematikou 
samosprávy obcí v článku I. Keďže zákon o obecnom zriadení bol už viackrát novelizovaný, ako 
aj vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien a doplnení, článok VIII obsahuje splnomocnenie na 
jeho republikáciu. 

 
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 



 

Prijatie návrhu zákona nebude mať negatívny vplyv na jednotlivé oblasti života 
spoločnosti, čo je bližšie uvedené v príslušnej doložke. 

 

 
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, 

vplyvov na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti 
 
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, rozpočtov 

územných samospráv ani iných verejných rozpočtov. 
 
Navrhovaná zákonná úprava nemá vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, 

životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. 
 
 
 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 
návrhu zákona 

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 
 
 
 1. Predkladateľ návrhu zákona: 
      Vláda Slovenskej republiky 
 
 2. Názov návrhu zákona: 
     Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 3. Problematika návrhu zákona: 
     a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, 
     b) nie je upravená v práve Európskej únie, 
     c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého 

stupňa Európskych spoločenstiev 
  
    Keďže problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a práve 

Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti. 
 
 
 

 



 

B. Osobitná časť 

K čl. I 
K bodom 1 a 2 

Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej 
republiky nie sú v súlade s ústavou. 

K bodu 3 
Ustanovenie o moratóriu sa rozširuje o ďalší dôvod, a to vyhlásenie volieb do Európskeho 

parlamentu. Inštitút hlasovania obyvateľov obce sa terminologicky spresňuje vzhľadom na ústavu. 

K bodom 4, 6, 7, 11 až 15, 19, 25, 32, 37, 41, 42, 48 a 80 
Ide o legislatívno-technické úpravy, najmä aktualizáciu poznámok pod čiarou k príslušným 

odkazom tak, aby zodpovedali platnej právnej úprave a úpravu vnútorných odkazov. 

K bodom 5, 10, 28 a 29 
Terminológia zákona o obecnom zriadení sa zosúlaďuje s ústavou, ktorá ako jeden zo 

spôsobov uskutočňovania samosprávy obce ustanovuje inštitút zhromaždenia obyvateľov obce. 

K bodu 8 
Ide o zosúladenie ustanovenia so zákonom č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení 

neskorších predpisov, ktorý v súvislosti s pobytom cudzincov na území Slovenskej republiky 
transformoval dlhodobý pobyt na prechodný pobyt. 

K bodom 9 a 24 
Zmeny v príslušných ustanoveniach sa uskutočňujú vzhľadom na terminológiu ústavy, 

ktorá ustanovuje o miestnom referende. 

K bodom 16, 18, 20, 74, 75 a 82 
Jednoslovná legislatívna skratka “poslanec” na skrátenie slov “poslanec obecného 

zastupiteľstva”, ktoré sa v zákone o obecnom zriadení používajú nejednotne, má odstrániť tento 
nedostatok. Vzhľadom na zavedenie uvedenej legislatívnej skratky sa v príslušných bodoch návrhu 
zákona vykonávajú potrebné úpravy. 

K bodu 17 
Ustanovuje sa právomoc súdu ako nezávislého štátneho orgánu na rozhodovanie sporov, 

ktoré vznikajú z verejnoprávnych zmlúv (správnych dohôd), ktorých účastníkmi sú obce, prípadne 
obec a štát. V právnom poriadku dosiaľ nie je určený orgán, ktorý by tieto spory rozhodoval. 

Verejnoprávna zmluva je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon, ktorým vznikajú, 
menia sa alebo sa zrušujú práva a povinnosti v oblasti verejného práva. Podstatnými znakmi 
verejnoprávnej zmluvy sú teda realizácia úloh verejnej správy, jej uzavretím vznikajú vzťahy 
verejnoprávnej povahy s právotvornými (konštitutívnymi) účinkami a aspoň jeden zo subjektov 
tejto zmluvy je orgán verejnej správy. Účelom verejnoprávnej zmluvy je zabezpečiť plnenie 
verejnoprávnych úloh, čo tento typ zmluvy odlišuje od súkromnoprávnej zmluvy. Verejnoprávna 
zmluva sa posudzuje podľa svojho obsahu. Zákon o obecnom zriadení upravuje viacero 
verejnoprávnych zmlúv, napríklad dohodu o zlúčení obcí a dohodu o rozdelení obce (§ 2a), 
zmluvu uzavretú na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, zmluvu o zriadení 
spoločného obecného úradu (§ 20a), zmluvu o zriadení združenia obcí (§ 20b). Taktiež iné právne 
predpisy upravujú verejnoprávne zmluvy, napríklad zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch 
v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na 
slovenský vojnový hrob v zahraničí (§ 4 ods. 5), zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality 



 

a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v tejto oblasti (§ 13 ods. 1 a 2). 

K bodu 21 
Úprava sa zosúlaďuje so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podľa 
citovaného zákona obec môže ukladať miestne dane, teda môže rozhodnúť o ich zavedení alebo 
zrušení, avšak uvedený miestny poplatok obec má povinnosť ukladať. 

K bodu 22 
Terminológia zákona o obecnom zriadení sa prispôsobuje terminológii ústavy. 

K bodu 23 
Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov ustanovuje, že starostovi, ktorý nevykonáva 
funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu 
vykonávanej funkcie. Jednoznačne sa ustanovuje, že určovanie úväzku starostu obce patrí do 
pôsobnosti obecného zastupiteľstva. V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo 
musí v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné 
obdobie. Počas volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na 
jeho návrh. Obecné zastupiteľstvo návrhom starostu obce nie je viazané. 

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva týkajúca sa právneho postavenia hlavného kontrolóra 
a jeho platových náležitostí na rozdiel od platnej právnej úpravy sa sústreďuje v jednom 
ustanovení. 

Z pôsobnosti obecného zastupiteľstva sa vyčleňuje schvaľovanie poriadku odmeňovania 
zamestnancov obce, ktorý bude vydávať starosta, pretože je štatutárnym orgánom obce 
v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Zároveň sa dopĺňa pôsobnosť obecného 
zastupiteľstva schvaľovať základný interný dokument obce – štatút, ako aj zásady odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva. 

K bodom 26 a 27 
Podľa ústavy jedným zo spôsobov uskutočňovania samosprávy obce je miestne 

referendum. Vzhľadom na význam tohto inštitútu priamej demokracie sa rozširuje jeho zákonná 
úprava týkajúca sa najmä spôsobu kreovania komisie pre miestne referendum a náležitostí 
oznámenia o vyhlásení miestneho referenda. 

Obec sa splnomocňuje, aby podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravila na 
miestne podmienky právnym predpisom – všeobecne záväzným nariadením obce. 

K bodu 30 
Na základe poznatkov z praxe sa predlžuje lehota na uskutočnenie zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, a to aspoň raz za tri mesiace. Najmä v letných mesiacoch, v čase dovoleniek je 
problém s uskutočnením zasadnutia poslaneckého zboru obce v terajšej lehote dvoch mesiacov. 
Naďalej sa však zachováva základný princíp, že obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby 
vzhľadom na aktuálnosť prerokúvanej problematiky. Na žiadosť najmenej jednej tretiny 
poslancov, kde sa predpokladá nevyhnutnosť urýchleného riešenia problematiky, sa musí 
zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočniť najneskôr do 15 dní. Prvé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva po komunálnych voľbách sa musí konať do 30 dní od týchto volieb. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje len na území príslušnej obce. 
Navrhovaným riešením sa zabráni extrémnym situáciám, keď napríklad starosta obce zvolal 
rokovanie obecného zastupiteľstva dokonca mimo územia Slovenskej republiky. 



 

K bodu 31 
Upravuje sa mechanizmus zvolávania a vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak tak 

neurobí starosta obce. V takomto prípade sa zverujú úlohy ďalším funkcionárom obce (zástupcovi 
starostu a iným poslancom). V určitých prípadoch sa zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutoční 
na základe zákona. 

Precizuje sa úprava týkajúca sa rokovania obecného zastupiteľstva so zreteľom na 
zabezpečenie jeho plynulého priebehu. Určuje sa postup schvaľovania programu rokovania. 
Ustanovujú sa následky pre starostu obce, ak nedá hlasovať o návrhu programu alebo ak zasahuje 
do práva poslanca predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy. 

K bodu 33 
Rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva slovo vždy udelí, 

a to o poslanca Európskeho parlamentu vzhľadom na skutočnosť, že poslanec Európskeho 
parlamentu je významným funkcionárom (verejným činiteľom) zastupujúcim Slovenskú republiku 
v Európskom parlamente. 

K bodu 34 
Ustanovenie sa spresňuje, pretože zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

a obecnej rady môže v zákonom ustanovených prípadoch aj iná osoba ako starosta obce. 

K bodu 35 
Pôsobnosti starostu pri vydávaní vnútorných predpisov obce sa prispôsobujú jeho 

postaveniu štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Starosta obce 
bude povinný informovať poslancov obecného zastupiteľstva o vydaní organizačného poriadku 
obce vzhľadom na kompetenciu obecného zastupiteľstva rozhodovať o rozsahu finančných 
prostriedkov na činnosť obecného úradu. 

K bodu 36 
Správnym orgánom už nemá byť starosta obce, ale obec ako právnická osoba, za ktorú 

starosta koná aj v správnych (administratívnoprávnych) vzťahoch. Starosta obce ako štatutárny 
orgán obce bude môcť rozhodovanie v mene obce o právnych pomeroch právnych subjektov 
v oblasti verejnej správy zveriť príslušnému zamestnancovi obce. 

K bodu 38 
Z dôvodu zamedzenia stretu súkromného a verejného záujmu sa navrhuje vylúčiť zo 

sistačnej právomoci starostu obce uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o jeho odvolaní z 
funkcie. 

K bodom 39, 40, 52, 53 a 57 
Vykonávajú sa nevyhnutné zmeny súvisiace s novou úpravou, podľa ktorej správnym 

orgánom už nebude starosta, ale obec ako verejnoprávna korporácia (bod 36). 

K bodu 43 
V uplynulom období sa rozšírili pôsobnosti obcí predovšetkým decentralizáciou pôsobností 

z orgánov štátnej správy. Táto situácia kladie zvýšené nároky na úroveň vedomostí starostu obce. 
Preto je žiaduce, aby starosta obce si prehlboval vedomosti potrebné na riadny výkon jeho funkcie. 

 

K bodom 44 a 79 
Účelom navrhovaných ustanovení je zabrániť situácii, aby funkciu starostu obce a poslanca 

obecného zastupiteľstva vykonávala osoba, ktorej mandát už zanikol a aby obec mohla požiadať o 
vyhlásenie nových volieb. Na ten účel sa ustanovuje oznamovacia povinnosť starostu obce 



 

a poslanca obecného zastupiteľstva o skutočnostiach, ktoré sú relevantné z hľadiska výkonu ich 
funkcie. 

K bodu 45 
Podľa doterajšej úpravy sa funkcia zástupcu starostu obsadzuje voľbou obecným 

zastupiteľstvom na návrh starostu obce vrátane vymedzenia rozsahu zastupovania. Častokrát však 
dochádza k situáciám, keď starosta podá návrh na voľbu svojho zástupcu, avšak obecné 
zastupiteľstvo ho neakceptuje. V snahe vyhnúť sa zbytočnému napätiu medzi orgánmi obce a so 
zreteľom na skutočnosť, že zástupca má zastupovať starostu obce a počas celého volebného 
obdobia s ním bezprostredne spolupracovať, umožňuje sa priamo starostovi obce, aby si spomedzi 
poslancov sám určil svojho zástupcu a určil mu aj rozsah zastupovania. Ak si starosta 
v ustanovenej lehote nezvolí svojho zástupcu, urobí tak obecné zastupiteľstvo. 

Vzhľadom na rozsah pôsobností starostu, umožňuje sa v obciach nad 20 000 obyvateľov, 
aby si starosta určil dvoch zástupcov a zároveň určil aj ich poradie, v ktorom ho zastupujú. 

Poverenie zastupovaním je formálny právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu. 

K bodu 46 
Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré vzhľadom na novoupravený § 12 (bod 31) by bolo 

duplicitné. 

K bodu 47 
Ak sú v obci určení dvaja zástupcovia starostu a starostovi zanikne mandát počas 

funkčného obdobia, ustanovuje sa pravidlo, že starostu zastupuje zástupca starostu určený ako 
prvý v poradí. 

K bodu 49 
V obecnom zastupiteľstve môžu byť zastúpené nielen politické strany, ale aj politické 

hnutia a nezávislí poslanci. Navrhovanou zmenou sa reaguje na uvedenú skutočnosť. 

K bodu 50 
Lehota na uskutočnenie zasadnutí obecnej rady sa predlžuje na tri mesiace, aby lepšie 

zodpovedala potrebám praxe. Zmena súvisí so zmenou lehoty na uskutočňovanie zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Keďže obecná rada sa má schádzať podľa potreby, nič jej nebráni, aby sa 
schádzala aj častejšie. 

Umožňuje sa, aby zasadnutie obecnej rady mohol zvolať a viesť aj zástupca starostu. Ide 
najmä o riešenie situácie, keď starosta je dlhodobo neprítomný. 

K bodu 51 
Spresňuje sa postavenie obecného úradu vzhľadom na úlohy, ktoré plní. 

K bodu 54 
Starosta, ako najvyšší výkonný orgán obce, má vo vzťahu k obecnému úradu riadiacu 

funkciu. 

K bodu 55 
Ustanovuje sa predmet úpravy organizačného poriadku obecného úradu. 

K bodu 56 
Sprísňuje sa spôsob odvolania hlavného kontrolóra obce. Pri odvolaní hlavného kontrolóra 

obce sa vyžaduje súhlas rovnakej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva ako pri jeho zvolení 
do funkcie. 



 

K bodom 58 a 59 
Vzhľadom na skutočnosť, že útvar hlavného kontrolóra obce je súčasťou obecného úradu, 

vykonávajú sa úpravy na zabránenie prípadným interpretačným problémom týkajúcim sa 
zaradenia tohto organizačného útvaru v rámci štruktúry obce. 

K bodom 60 až 70 
Prax registrových orgánov (obvodných úradov v sídlach krajov) potvrdzuje, že absencia 

zákonnej úpravy vedenia registra združení obcí vrátane jeho obsahových náležitostí a ich 
relevantnosti sťažuje výkon štátnej správy na tomto úseku. Ďalej sa spresňujú niektoré ustanovenia 
upravujúce problematiku združenia obcí, týkajúce sa najmä vzniku, zrušenia a zániku tohto typu 
právnických osôb. 

K bodu 71 
Ustanovenie sa vypúšťa ako nadbytočné, pretože na symboly mesta sa vzťahuje úprava 

symbolov obce. Navyše platné znenie je nesprávne, keďže mestské insígnie nepatria medzi 
symboly mesta, ale vyjadrujú postavenie osoby, ktorá mesto zastupuje (primátor mesta). 

K bodu 72 
Nahradením slova “predstavený” slovom “predstaviteľ” vo vzťahu k primátorovi mesta sa 

sleduje spresnenie jeho postavenia. 

K bodu 73 
Ustanovenie o zástupcoch primátora mesta sa vypúšťa z dôvodu úpravy zastupovania 

starostu obce, ktorá platí podporne. 

K bodu 76 
Spresňujú sa povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva vzhľadom na zmenu v bode 23 

[§ 11 ods. 4 písm. k)]. 

K bodom 77 a 78 
Podmienky zániku mandátu poslanca z dôvodu jeho neúčasti na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva sa upravujú tak, aby nespôsobovali interpretačné problémy a nenarúšali slobodný 
a nezávislý výkon poslaneckého mandátu. 

K bodu 81 
Upravuje sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Pri poskytovaní 

odmien sa bude prihliadať na to, aké úlohy poslanec plní a koľko času venuje výkonu funkcie. 
Cieľom je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú vykonali pre obec. Doposiaľ si 
poslanci schvaľujú odmeny, hoci chýbajú zákonné kritériá, podľa ktorých by sa pri udeľovaní 
odmien postupovalo. Ak obec neprijme zásady odmeňovania s uvedením príslušných pravidiel na 
udelenie odmeny, poslancovi obecného zastupiteľstva nemožno poskytnúť odmenu. 

K bodu 83 
Spresňuje sa vzťah k správnemu poriadku pri rozhodovaní obce o právnych pomeroch 

právnych subjektov v oblasti verejnej správy. 

Výkon všeobecného dozoru prokurátora nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním 
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov komplexne vrátane obcí upravuje 
zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť 
je úprava predmetnej problematiky v zákone o obecnom zriadení neopodstatnená. 

Namiesto uvedenej problematiky sa v novom znení tohto ustanovenia navrhuje v záujme 
právnej istoty upraviť situáciu, ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánu 



 

územnej samosprávy za neplatné alebo zruší ich výsledok. V tomto prípade sa uplatní 
nevyvrátiteľná domnienka o platnosti úkonov dotknutého orgánu. 

K bodu 84 
Ustanovuje sa pravidlo týkajúce sa významu slova “obec” v platnom právnom poriadku. 

K bodu 85 
V novom prechodnom ustanovení sa ustanovuje primeraná lehota, v ktorej obec je povinná 

upraviť rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade so zmenami vykonanými touto 
novelou. 

K čl. II 

K bodom 1, 2, 3 a 5 
Ide o legislatívno-technické úpravy, ktorými sa najmä aktualizujú poznámky pod čiarou k 

príslušným odkazom tak, aby zodpovedali platným právnym predpisom. 

K bodu 4 
Ustanovuje sa samosprávna pôsobnosť obce pri schvaľovaní priestorov, v ktorých možno 

predávať a rozširovať veci spôsobilé ohroziť mravnosť. 

K bodu 6 
Precizuje sa úprava priestupkov vo veciach predaja a rozširovania tlače a iných vecí 

spôsobilých ohroziť mravnosť. 

K bodu 7 
Zákon sa dopĺňa o úpravu administratívneho trestania za iné správne delikty než priestupky 

za porušenie jeho ustanovení právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými podnikať. 

K čl. III 

V súvislosti s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými boli (často po viac 
ako roku) voľby do orgánov samosprávy obce vyhlásené za neplatné, vznikajú problematické 
situácie najmä ohľadne dosiaľ vykonaných úkonov dotknutého orgánu obce. To spôsobuje napätie 
v územnej samospráve. Preto je žiaduce, aby ústavný súd v rámci svojich možností rozhodol vo 
veci samej čo najskôr. Navrhuje sa, aby ústavný súd vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do 
orgánov územnej samosprávy rozhodol v primeranej zákonnej lehote, a to najneskôr do 90 dní od 
doručenia volebnej sťažnosti. Táto lehota sa nebude vzťahovať na konania, ktoré sa začali 
a neskončili pred účinnosťou tejto novely. 

K čl. IV 

V prípadoch, keď o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce pri výkone samosprávnej 
pôsobnosti obce je príslušný rozhodnúť súd, v konaní o proteste prokurátora nemožno použiť časť 
ustanovenia za bodkočiarkou § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, ktorá je síce formulovaná pre všetky orgány verejnej správy, avšak 
nezohľadňuje špecifikum postavenia obcí, ktoré nemajú bezprostredne nadriadený orgán. 

K čl. V 



 

K bodom 1, 2 a 3 
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k príslušným odkazom tak, aby zodpovedali platným 

právnym predpisom. 

K bodu 4 
Terminológia zákona sa zosúlaďuje so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
 
K bodu 5 

Zmena súvisí s prechodom na menu euro v Slovenskej republike. 
 

K bodu 6 
Na základe poznatkov získaných z doterajšieho vykonávania sankčných ustanovení zákona 

sa spresňuje úprava problematiky priestupkov. 

K čl. VI 

K bodu 1 
Zjednodušuje a zefektívňuje sa postup obvodných úradov pri zriaďovaní pracovísk 

obvodných úradov. Platná právna úprava zriaďovania pracovísk obvodných úradov neumožňuje 
flexibilne reagovať na požiadavky obcí na približovanie štátnej správy v pôsobnosti obvodných 
úradov najmä občanom, pretože príloha č. 2 k zákonu priamo určuje obce, v ktorých obvodný úrad 
môže zriadiť svoje pracovisko. Z tohto dôvodu sa navrhuje postup pri zriaďovaní pracovísk 
obvodných úradov upraviť bez obmedzenia vyplývajúceho z uvedenej prílohy tak, že obvodný 
úrad môže zriadiť pracovisko a zároveň určiť jeho územný obvod so súhlasom ministerstva vnútra. 

Pracovisko možno zriadiť predovšetkým v obciach mimo sídla obvodného úradu, avšak 
zákon nevylučuje možnosť zriadiť takéto pracovisko aj v obci, ktorá je sídlom obvodného úradu, 
najmä vo väčších mestách. 

K bodu 2 
Spolupráca miestnych orgánov štátnej správy s obdobnými orgánmi iných štátov môže byť 

vzájomne prospešná, avšak chýba právna úprava, ktorá by v súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy 
umožňovala obvodným úradom nadväzovať právne vzťahy v rámci medzinárodnej spolupráce. 
Preto sa všeobecným ustanovením rozširuje pôsobnosť obvodných úradov aj o tento úsek. 

K bodu 3 
Úprava súvisí s navrhovaným riešením v bode 1. 

 

K čl. VII 

Navrhovaná úprava nadväzuje na článok I bod 35, podľa ktorého poriadok odmeňovania 
zamestnancov obce bude schvaľovať starosta obce. Okrem toho určenie oprávneného orgánu obce 
a samosprávneho kraja na schválenie uvedeného dokumentu vecne nepatrí do tohto zákona, ale do 
zákona o obecnom zriadení a zákona o samosprávnych krajoch. 

K čl. VIII 



 

Vzhľadom na to, že zákon o obecnom zriadení bol novelizovaný viac ako tridsaťkrát, ako 
i so zreteľom na rozsah navrhovaných zmien a doplnení, navrhuje sa vyhlásenie jeho úplného 
znenia. 

K čl. IX 

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na postup legislatívneho procesu tak, aby sa 
zabezpečila jeho primeraná legisvakancia. 

 

 

V Bratislave 11. novembra 2009 

 

Robert Fico, v. r.  
predseda vlády 

Slovenskej republiky 
 
 

Robert Kaliňák, v. r.  
podpredseda vlády 
a minister vnútra 

Slovenskej republiky 
 



MINISTERSTVO OBRANY SR
Spr6va nehnutelh6ho majetku

a v-istavby Bratislava

Primftor
Mestskf rfirad Sered
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V65 list ilslolzo dita NaSe dislo
SAMaV -rcZ-sAl2ATA

7.aprila 2010

Vybaruje/ffi
Ing. Turdanovii
0960/327578

Vec: Prebytoinf maietok Stritu
ozndmenie o OPK

Ministerstvo obrany SR Spr6va nehnutelh6ho majetku a qfstavy Bratislava
v srilade so zdkonom E. I72/2AA4 Z.z. o prevode vlastnictva nehnutelh6ho majetku vo
vlastnictve Slovenskej republiky na obec alebo vy55i fizsmny celok v zneni neskorlich predpisov

__gftlaqUfe dl4$fgpgqb4nj pp4qkov6 koname na prevod vlastnictva prebytodndho nehnuteihdho
majetku 5t6tu v sprdve Ministerstva obrany SR:

. Sklady Vrih Seref - arciA bez pozemkov, pozostiivajt*i za sfavieb bez srip. ifsla na parc.
L 372315, 3723/6, 372317, 372318, 3723/9, 3723i1A, 3723111, 3723/12, 3723/13, 3723/14,
3723115, 3723116, 3723117, 3723118, 3723119, 3723120, 3723121 abudovy sttp. (;. 4294
a prislu5enstva k t'-imto stavbiirn ( inZ, siete, komunikfcie, oplotenie, ESO pristre5ky) v k. ri.
Sered', zapivnfna LV f .n99.
Primerand cena: 645 000,00 €. Heslo na oznadenie obrilky: Sklady Yih Sered.
Obhliadkaz 20.4. 2010 o 0900 hod. Zraz pred predmetnou nehnutelhostbu. Obhliadka sa
uskutoini na ziftdade tel. pofiadavky najnesk6r do 19. 4. 2010 (te1.d.0960i327578,
A960/327579). Vf5ka finaninej zAbezpel<y:645 000'00 €. Variabiln;f ryT nbol. 081044610

Preddvajrici od zilujemcov vyLaduje Aahenie finandnej zflbezpeky vo vyike 100%
primeranej ceny. Finandn| zihezpeka musi byf pripisan6 na bankoqf ridet preddvajirceho,

vedenf v Statne.l pokladnici - I. fiifu 700018385718fiA s uvedenim prfsluSndho variabiln6ho

symbolu najneskdr dia 13. 5. 2010, v opadnom pripade bude zlujemca zkonania rylidenf.
Zlo1enim finandnej zihezpeky zfnjemcapotwdzuje svoj srihlas spouZitim finandnej zitbezpeky
na fhradu kupnej ceny alebo iasti kupnej cerry vpripade, Ze pride kuzawetiu kupnej anluvy
medzi nim apreddvajricim. ZloLend finandnii zibeqeka bude nefspeSnlirn ziujemcom witenii
najneskOr nasledujrici pracovny def po uzavretikripnel amluv-v.
Pri cezhranidnfch prevodoch v prospech fdtu klienta v Stritnej pokladnici je potrebn6

v platobnom prikaze okrem identifikadryich ridajov z:iujemcu uviesf aj nasledovn€ ridaje:
Nrizov banky: VSeobecnii fverovi banky, a.s., Mllmsk€ Nivy 1, 829 9A Bratislava
Swrftovii adresa banky: StIBASKBX
Cislo ridtu: 7000183857 I 81 80

MESTSK{'  Unn n
SERED 2

Doslo: 09 -04- 2010

eisb:4 7 ///Z lz

Yybavuje:rJag!tu*/tl l&1.znak:



2

rBAN-SK 598180 0000 0070 0018 3857
Niizov prijemcu: MO SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

irdel platby: variabilnY sYmbol

Sp6sob predloZsnia cenovei ponukY:

C.*"rl p"""k. donrdte v zalepenej obrilke, omadenej korespondendnou adresou z6ujerncu,

prislulnym heslom a oznadenim ,,NEOTVARAT" po5tou na adresu: MO SRo Spriva

nennutet'n6ho majetku a vfstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo osobne cestou

podatelhe u p. Dubovanovej d. dveri 101 na adrese MO SR - Spr6va nehnutel'nd}o majetku

a qistavby Bratislava,, Zal<asiriiou 3, Bratislava v termine Oo f O.S. 2010, do 15@ hod.

musl
U fydrk]r"h 

"rdb 
- meno" priezvisko, trval€ bydlisko, dislo ridtu na pripadne watenie finaninej

,Ab"tp"W, Sryifikriciu majetku podl'a zverejnen€hs 6znimenia, ridel vyuiltia nehnuteihosti,

ponrikanf cenu v1'jadrenri jednou peurou sumou v € a podpis zlujemcu.

IJpr6vnichich os6b - n6zov, sidio, dislo ridtu na pripaane w6tenie finandnej zAbezpeky, ICO,

".tg"6t "t"b" 
."*enri k6piu qipisu z Obchodn€ho registra nie starsieho ako 3 mesiace,

Specifitaciu majetku podl'a zverejnendho oznfmenia, ridel vyufitia nehnutelhosti, ponrikanri cenu

vl,jadrenri jednou peulou sumou v€ apodpis osoby, oprdvnenej konat' vmene spolodnosti.

Cenov6 ponrku, ktor6 nebude obsahovat cenu vyjadrenri jednou peurou sumou v€, nebude

akceptovanii, Ostatnd nillefitosti cenovej ponuky je moin6 doplnit' podl'a poZiadar4<y

organtzittora v nim stanovenom termfne'
TJch1dzad m6 priivo zudastnit' sa komisioniilneho otvfuartta ob6lok s cenovymi ponukami, kcor6

sa bude konat' 2A.5. 2010 o lP hod. na adrese: MO SR Sprr{va nehnutel'n6ho majetku

-- --a,rrfstavly, Za-kas{riou--1-nra$slaya Predr{yajrici si vyhradzuje pr6vo osobitn6 ponukovd

konanie zuiit', pripadne zru5en6 osobitnd ponukovd konanie opakovat'.

Inform6cia o za(atrosobitn6ho ponukov6ho konania bude uverejnen6 dda 9. 4.20rc

v dennikoch Hospodrlrske noviny a SME, v Registri OPK vedenom Ministerstvom financii SR

(www.ropk.sk) anainternetovej striinke MO SR thttp:/iwww.mosr.sk/62lponukove-konanie-na-
odpredaj -mai etku.Pho?mnud 1 )

riaditel'



Výzva poskytovateľov zabezpečujúcich Lekársku službu prvej pomoci 

 pre dospelých (LSPP) v Seredi 

 

 

Vážený pán primátor Mgr. Vladimír Vranovič, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

 

obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc a podporu pri ďalšom zabezpečovaní LSPP pre obyvateľov 
Serede.  LSPP je jedným z prvkov systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ako 
určite viete, v posledných mesiacoch prebieha veľmi intenzívna celonárodná diskusia o rozsahu 
poskytovania LSPP ako aj o spôsobe jej zabezpečovania prostredníctvom všeobecných lekárov. Táto 
diskusia je len vyvrcholením dlhodobo neriešenej situácie v LSPP, ktorá je na jednej strane žiadaná 
občanmi, ale na druhej strane existujúci legislatívny rámec nezabezpečuje na jej poskytovanie 
dostatočné finančné prostriedky a ani nerieši vhodným spôsobom otázku personálneho zabezpečenia 
služieb LSPP. V najväčšej miere sa všetky súčasné problémy LSPP prejavujú na tých ambulanciách 
LSPP, ktoré pre malú veľkosť svojej spádovej oblasti nedokážu získať dostatok finančných 
prostriedkov za uskutočnené výkony a súčasne malý počet slúžiacich lekárov je nadmerne zaťažovaný 
veľkým počtom služieb. Jednou z posledných takýchto „malých“ pohotovostí je aj LSPP v Seredi. 

Každý mesiac zabezpečujeme LSPP pre obyvateľov Serede a okolia v rozsahu približne 555 hodín. 
Počas pohotovosti slúžia na ambulancii LSPP lekár a zdravotná sestra, čo spolu predstavuje mesačne 
okolo 1 110 odpracovaných hodín. Výnosy z LSPP zďaleka nepokrývajú náklady na jej poskytovanie, 
preto nie je možné zvýšenie súčasných nízkych odmien pre lekárov a sestry slúžiacich na pohotovosti 
z príjmov LSPP. Touto cestou Vás chceme požiadať o príspevok na zabezpečovanie chodu LSPP 
v Seredi, ktorý by zlepšoval mzdové podmienky slúžiaceho personálu. Naša predstava je, že príspevok 
Mesta Sereď by bol prerozdeľovaný Mestskou poliklinikou Sereď slúžiacim lekárom a sestrám podľa 
počtu odpracovaných hodín na ambulancii LSPP. Samotná výška príspevku je samozrejme na Vašom 
zvážení, pre lepšie pochopenie navrhujeme vziať do úvahy mesačný počet hodín odpracovaných na 
LSPP, t.j. 1 110, a vynásobiť ich výškou príspevku na 1 hodinu. Napr. doplatok 2€/hod. predstavuje 
v mesačnom vyjadrení 2€ x 1 110 hod. = 2 220€. Čo sa týka formy samotného príspevku sme 
pripravení hľadať s Vami také riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým stranám. 

Veríme, že tak ako nám leží na srdci starostlivosť o našich pacientov rovnako aj Vy dokážete svojím 
podielom prispieť k lepšej starostlivosti o občanov Serede. 

 

Poskytovatelia LSPP v Seredi 

V Seredi, 12.4.2010 



 

  

SSPPRRÁÁVVAA  
OO  MMOOŽŽNNOOSSTTIIAACCHH  VVYYHHOOTTOOVVEENNIIAA  VVIIDDEEOOZZÁÁZZNNAAMMUU  AA  PPRRIIAAMMEEHHOO  PPRREENNOOSSUU  

ZZOO  ZZAASSAADDNNUUTTIIAA  MMEESSTTSSKKÉÉHHOO  ZZAASSTTUUPPIITTEEĽĽSSTTVVAA  VV  SSEERREEDDII  
 
 
 
Stav: 

Priame videoprenosy zo zasadnutí Mestských zastupiteľstiev sú v samospráve slovenských 
miest  zatiaľ skôr výnimočné ako pravidelné. Skôr ako priamy prenos väčšinou mestá využí-
vajú offline videozáznamy, ktoré zverejňujú na svojich oficiálnych stránkach. Priame prenosy 
však majú svoje opodstatnenie a dá sa predpokladať, že ich využívanie sa v blízkej budúcnos-
ti výrazne rozšíri a jednotlivé mestá budú túto možnosť využívať čoraz častejšie. Priamy pre-
nos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je jedným z krokov k eDemokracií. 
Samozrejme, ak by sme sa pozreli na ostatné krajiny v Európe je aj priamy prenos zo zasad-
nutí Mestských zastupiteľstiev celkom bežný a európske mestá ho využívajú. 
V prípade offline videozáznamov z Mestských zastupiteľstiev, už dnes môžeme na interneto-
vých stránkach slovenských miest takúto videoinformáciu bežne nájsť. Ide o videozáznamy, 
ktoré sú zverejňované po zasadnutí Mestského zastupiteľstva a spracovaní videozáznamu.  
 
Mesto Sereď videoinformácie zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva doteraz nevyhotovo-
valo ani ako priamy prenos ani ako offline videozáznam. Taktiež žiadnu videoinformáciu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva nezverejňovalo. 
O možnostiach sprostredkovať občanovi videoinformáciu zo zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva sa uvažovalo naposledy pri návrhu v rozpočtu mesta na rok 2010. Návrh bol na zakú-
penie dvoch web alebo IP kamier, ktoré by zasadnutie Mestského zastupiteľstva občanovi 
sprostredkovali. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa od tohto upustilo. 
 
Zverejňovanie videozáznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je všeobecne považo-
vaný za veľký krok smerom k občanovi, pretože občan má možnosť si nielen prečítať výsled-
ky zasadnutia (prijaté uznesenia), čo je povinnosťou mesta zverejňovať priamo zo zákona, 
vypočuť audiozáznam ale má možnosť vidieť, o čom a ako rozhodujú volení zástupcovia ob-
čanov a tak má priamo možnosť sa presvedčiť,  ako občana daný poslanec zastupuje v posla-
neckom zbore, ako presadzuje niektoré názory, požiadavky. Občan má možnosť akejsi kon-
troly a má spätnú väzbu. Zároveň bližšie spoznáva nielen jednotlivých volených poslancov 
ale celkovo prácu Mestského zastupiteľstva a nepriamo sa môže na jeho zasadnutí zúčast-
niť. 
 
Podľa skúseností z iných úradov, na ktorých videozáznamy vyhotovujú a zverejňujú, sa za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva zrýchlilo, diskusie sú kultúrnejšie, vecnejšie, rokovanie je 
pružnejšie. Samotný priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ide k občanovi 
ešte bližšie a ten má takýmto spôsobom možnosť  sa na zasadnutí prostredníctvom interne-
tu zúčastniť a pritom nemusí byť fyzicky prítomný. Keďže zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva sa bežne konajú v pracovných dňoch a v pracovnom čase, je predpoklad, že občan 
nebude mať možnosť, aj v prípade záujmu, sa na zasadnutí fyzicky zúčastniť. Priamym pre-
nosom zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva by mesto umožnilo občanovi sa zasadnutia 
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Mestského zastupiteľstva zúčastniť. Nemusel by teda občan prísť na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva ale obrazne povedané, zasadnutie Mestského zastupiteľstva „by prišlo“ za 
občanom, čo by malo byť z pohľadu občana vnímané veľmi pozitívne. Každá informácia, aj 
elektronická a samozrejme videoinformácia je ďalším krokom k lepšej informovanosti obča-
na o veciach verejných, na ktoré má občan právo. 
 
Videoinformácia a samotný priamy prenos prináša lepšiu informovanosť občanov o zasadnu-
tiach a rozhodovaniach Mestského zastupiteľstva, nárast pozitívneho vnímania o práci pos-
lancov Mestského zastupiteľstva, možnosť zapájania občana do vecí verejných a hlavne po-
hodlie občana pri sledovaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva priamo z domu. 
 
Priamy prenos zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa stáva objektívnym médiom pre pre-
nos informácií a ďalšou možnosťou objektívnej prezentácie práce poslancov pred voličmi. 
 
 
 
Možnosti: 

Priame prenosy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva je možné vykonávať buď „vlastný-
mi silami“ alebo si na túto službu objednať externú firmu. V oboch prípadoch to nesie so se-
bou niekoľko výhod ale i nevýhod.  
 
Medzi výhody pri zabezpečení priameho prenosu „vlastnými silami“ sa iste počíta to, že do 
akej kvality technických zariadení je ochotné mesto investovať, tak kvalitný videozáznam aj 
priamy prenos bude. Kamerami sa nasnímajú také videosekvencie ako rozhodne pracovník 
mesta, ktorý bude kamery obsluhovať. Nevýhodou sú prvotné vyššie investície do technic-
kých zariadení, ako aj potreba personálne zabezpečiť ako samotný priamy prenos, tak i nás-
ledné spracovanie videozáznamu a jeho zverejnenie. Ďalšie iné vedľajšie výdavky by nemali 
vznikať ak nepočítame potrebu zabezpečiť dostatočné miesto na internete na uloženie vi-
deozáznamu a dostatočnú rýchlosť pripojenia k internetu, čo v súčasnosti už je zabezpeče-
né. 
 
Je možné aj čiastočne bezobslužné vyhotovovanie videozáznamu alebo aj priameho prenosu 
formou napevno inštalovanej kamery alebo niekoľkých kamier, ktoré môžu automaticky zaz-
namenávaný videozáznam a audiozáznam odosielať na internet, kde je ale taktiež potrebná 
prvotná, jednorázová investícia do viac alebo menej kvalitných IP kamier či web kamier. 
 
V prípade zabezpečenia priameho prenosu externou firmou je potrebné rozhodnúť o zabez-
pečení priameho prenosu formou internetu alebo regionálnej televízie. Zabezpečenie pria-
meho prenosu regionálnou televíziou však bude náročnejšie na financie. 
 
Realizácia priameho prenosu cez internet by bola podstatne lacnejšia.  
 
Výhodou využiť externú firmu na zabezpečenie takejto služby by bola skutočnosť, že firma 
disponuje odborníkmi v danej oblasti so skúsenosťami, čo mesto k dispozícií medzi svojimi 
pracovníkmi nemá. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že mestu nevznikajú žiadne vstupné nák-
lady na nákup techniky a ani žiadne potreby personálneho obsadenia. Nevýhodou je, že vi-
deozáznam bude vyhotovovať osoba subjektívne zo svojho ohľadu a poplatky budú za kaž-
dé zasadnutie, teda za každý priamy prenos. 
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Vyhotovovanie videozáznamu „vlastnými silami“ 

1. 

Takéto riešenie ponúka napr. britská spoločnosť Public-i v zastúpení firmou AS Partner, a.s. 
Košice, ktorá ponúka webcastingové riešenie ku svojmu hlasovaciemu zariadeniu H.E.R., ur-
čenému aj pre samosprávy, ktoré využíva aj Mestské zastupiteľstvo v Seredi. Ponúkané web-
castingové riešenie bolo uvedené na trh britskou spoločnosťou Public-i, ktorá svoje produkty 
vyvinula v súlade s požiadavkami a potrebami samosprávnych orgánov v záujme zlepšenia 
ich komunikácie s verejnosťou. Tento systém využívajú predovšetkým  samosprávy krajín zá-
padnej Európy. 
Firma dodáva aj ďalšie nadstavby ako je indexový zvukový záznam a indexový videozáznam. 
Ďalej ponúka rôzne možnosti vyhotovovania videozáznamu. Potrebné je zakúpiť technické 
zariadenie, ktoré zabezpečí vyhotovenie videozáznamu aj jeho priamy prenos na internete. 
Poskytuje možnosť snímania niekoľkými kamerami a automaticky vyhotovuje indexový vi-
deozáznam. 
Uvedený systém už dlhodobejšie využíva napr. mesto Vrútky. 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach je možné si pozrieť na internetovej strán-
ke mesta Vrútky, konkrétne na adrese  
http://www.vrutky.publici.tv/site/player/pl_compact.php?a=35615&t=0&m=wm&l=sk_SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukážka internetovej stránky mesta Vrútky s videozáznamom 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach  

 
Cenovo je toto riešenie finančne náročnejšie vzhľadom na potrebu zakúpiť technické zaria-
denie. Ide však o jednorázovú investíciu. Videozáznam si už mesto vyhotovuje a zverejňuje 
samo. Videozáznam je fyzicky bezpečne umiestnený serveroch firmy Public-i. Žiadne ďalšie 
poplatky za vyhotovovanie videozáznamu nie sú, keďže si videozáznam vyhotovuje mesto 
samo. Platí sa iba ročný poplatok za priestor na internete, kde je video v archíve uložené. Vý-
hodou je tiež, že v prípade mobilnej verzie zariadenia, je možné vyhotovovať aj videozázna-
my z akýchkoľvek iných akcií, ktoré môžu a nemusia byť v priamom prenose na internete, 
prípadne nemusia byť vôbec na internete zverejnené a dajú sa vyhotovovať len pre vnútro-
nú potrebu mesta, Mestského úradu, prípadne ostatných organizácií. V tomto prípade nie už 
sú potrebné žiadne ďalšie finančné prostriedky na vyhotovovanie videozáznamov. ď 
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2. 

Ďalšou zaujímavou možnosťou vyhotovovania video-
záznamov a priameho prenosu zo zasadnutia Mests-
kého zastupiteľstva „vlastnými silami“ je  možnosť, 
ktorú ponúka česká firma BrusTech s.r.o., Most, keď 
k online vysielaniu nie je potrebné takmer žiadne do-
plnkové technické zariadenie. Je možné využiť bežný 
počítač, notebook a webkameru, alebo IP kameru, 
prípadne kvalitnejšiu profesionálnejšiu kameru. Všet-
ko závisí iba od potreby kvality videoinformácie, prí-
padne množstva finančných prostriedkov, ktoré je 
mesto ochotné investovať do kvality videozáznamu.  
Princíp spočíva v tom, že sa snímaný videozáznam in-
ternetom odosiela do danej firmy, kde je online spra-
covaný a priamo zverejnený na internete. Veľmi jed-
noducho je možné prehrávať video priamo na oficiálnych stránkach mesta. Systém si nevyža-
duje žiadnu inštaláciu hardware ani software okrem umiestnenia kamery. Možnosť vysiela-
nia je okamžitá a všetko sa vykonáva priamo cez bežné internetové prehliadače. Cena je zá-
vislá od veľkosti videa a počtu sledujúcich ľudí v jednom okamihu. 
  
 
 
 

 
 

Ukážka priameho prenosu 
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Vyhotovovanie videozáznamu externou firmou 
 
3. 

Možnosť externej spolupráce pri tvorbe videozáznamu a zabezpečenie priameho prenosu 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ponúka aj firma INFONET, Bratislava, ktorá vykoná-
va priame prenosy na internete z rôznych oblastí. Bližšie informácie je možno si pozrieť na 
internetovej stránke www.infonet.tv, kde sú zverejnené videozáznamy napr. z Mestského 
zastupiteľstva v Piešťanoch, v Prešove, z miestnej časti Bratislava - Staré mesto, ... ale 
i z iných oblastí. 
Videozáznam by vyhotovovala firma s vlastnými technickým zariadením a personálnym obsa-
dením. Videozáznam môže byť fyzicky umiestnený aj na serveri danej firmy ako aj priamo na 
internetovej stránke mesta. Cena je daná pevne za každé zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva a mestu je v cene dodaná aj verzia zostrihaná podľa jednotlivých bodov rokovania, 
ktorú je možné použiť ako offline videozáznam, prípadne ako archív. 
Riešenie je pomerne jednoduché, mesto nepotrebuje investovať do žiadneho nového tech-
nického zariadenia, naplatí žiadne vstupné jednorázové poplatky. Priamy prenos a videozáz-
nam si mesto objedná formou objednávky podľa potreby a uváženia. Prípadne pri dlhodobej-
šej spolupráci sa s firmou uzavrie zmluva. Cena je pevne stanovená za každé zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva bez ohľadu na jeho dĺžku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukážka internetovej stránky s videozáznamom 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch 
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4. 

Formou externej spolupráce je možné zabezpečiť priamy prenos zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva cez skupinu Reporter24, prevádzkovateľa súkromných internetových novín 
a internetovej televízie.  
Reporter24 dokáže pre mesto zabezpečiť LIVE VIDEO streaming - zdieľanie videa cez sieť In-
ternet. Video sa vysiela na streamovací server a je distribuované okamžite – priamy prenos. 
WEBCAST STREAMING a VIDEO ON DEMAND (video na vyžiadanie) zdieľanie videa cez sieť 
Internet. Video je zostrihané po jednotlivých bodoch rokovania a je uložené na server, a nás-
ledne je sprístupnené cez www stránku. Ukážku videa je možné si pozrieť  na stránke 
www.reporter24.sk v sekcii relácie. LIVE AUDIO streaming - zdieľanie audia cez sieť Internet. 
Audio sa vysiela cez streamovací server a je distribuované okamžite – priamy prenos (fungu-
je ako internetové rádio). 
Služby video prenosu je možné realizovať pomocou využitia pevnej inštalácie jednej alebo 
viacerých kamier, zapožičaním kamier na každé rokovanie zastupiteľstva s kameramanom 
spracovanie videa bez strihu (jedna kamera) alebo so strihom (viacej kamier). 
Technológia umožňuje sprístupniť videá prakticky neobmedzenému množstvu divákov pri 
zachovaní vysokej kvality videa v závislosti na rýchlosti internetového pripojenia. 
Skupina reporter24 má 2 ročné skúsenosti so spracovaním a publikovaním video on demand 
videa  na  stránkach www.seredonline.sk , www.reporter24.sk , www.rescueonline.sk , 
www.escapeonline.sk. Reporter24 ponúka okrem uvedených možností aj zverejnenie pria-
meho prenosu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v meste Sereď na veľkoplošnom panely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukážka videozáznamu diskusnej relácie Kaviareň 
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Doporučené riešenie: 

Bolo by vhodné najskôr stanoviť jasné požiadavky na videozáznam, na jeho kvalitu, spôsoby 
realizácie a vysielanie. Rozhodnúť, či priamy prenos a videozáznam si bude mesto vyhotovo-
vať samé alebo využije možnosti a skúsenosti externej firmy.  
Následne osloviť potencionálnych partnerov a vypísať výberové konanie so stanovenými 
podmienkami. 
Komisiou vybrať najvýhodnejšiu ponuku pre mesto a podpísať zmluvu alebo formou objed-
návok danú služby v prípade uváženia objednávať. 
 
Navrhujem prediskutovať podmienky na vyhotovovanie videozáznamu zo zasadnutí Mests-
kého zastupiteľstva a realizáciu priamych prenosov so zameraním sa hlavne na tieto pod-
mienky: 
 

• Kvalitný videozáznam v istom rozlíšení s kvalitným zvukom – treba však stanoviť para-
metre. 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovený aj za pomoci tzv. ruchových mikrofónov (áno/nie), 

ktoré by reálne zachytili aj hovorené slovo, ktoré nezachytia používané mikrofóny z naj-
rôznejších dôvodov (napr. poslanec nerozpráva do mikrofónu, poslanec nemá zapnutý 
mikrofón z dôvodu, že mu nebolo udelené slovo predsedajúcim, diskutuje občan mimo 
dosahu mikrofónov, ...). Treba prehodnotiť túto požiadavku vzhľadom na nie celkom 
dobrú akustiku v zasadacej miestnosti a nastaviť množstvo a citlivosť ruchových mikro-
fónov tak, aby ruchové mikrofóny  a nimi snímaný zvuk bol iba doplnkovou informáciou 
a nesnímal „každé šuchnutie“ a neovplyvňoval tak kvalitu „bežného“ zvukového zázna-
mu. 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovovaný ako indexový, to znamená, že video by nemalo 

byť vyhotovené iba ako jeden súbor ale vyhotovené  alebo zostrihané a uložené v nie-
koľkých videosúboroch podľa jednotlivých bodov rokovaní, s príslušnou dodatočnou in-
formáciu (bod rokovania, dĺžka, veľkosť videozáznamu, ...) čo má význam pre offline 
sledovanie videozáznamu z archívu, aby nebolo potrebné sledovať niekoľkohodinový 
videozáznam, ale bolo si možné vybrať na sledovanie napríklad iba konkrétny niekoľko-
minútový bod rokovania. 

 
• Videozáznam by mal byť v priamom prenose prenášaný na internet s možnosťou pria-

meho sledovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva tak, aby sledovanie videozázna-
mu bolo možné bez problémov súčasne aj viacerým (radovo desiatky, stovky) obča-
nom. Teda dostatočná konektivita, správna technológia, kvalitný server, ... Požiadavkou 
by malo byť, aby sa videozáznam pre priamy prenos fyzicky nachádzal  na serveri exter-
nej firmy s dostatočnou konektivitou . 

 
• Videozáznam by mal byť vyhotovovaný viacerými videokamerami tak, aby bolo možné 

snímať poslancov, predsedajúceho, všetkých diskutujúcich ako aj obraz o hlasovaní pre-
nášaný videoprojektorom na plátno. Samozrejme treba stanoviť, čo všetko sa bude ka-
merami snímať, koľko bude kamier, či sa požaduje natáčanie kamier, alebo budú static-
ké, či sa požaduje približovanie, textové titulky, ... 
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• Vyhotovenie, spracovanie videozáznamu ako i samotný priamy prenos by  mal byť v prí-
pade, že bude vyhotovovaný pracovníkmi Mestského úradu čo najmenej náročný  na 
obsluhu a nemal by vyžadovať potrebu ďalšieho pracovníka. V prípade, že sa zvolí iné 
ako bezobslužné vyhotovovanie videozáznamu, je potrebné sa zaoberať personálnou 
otázkou, vzhľadom na to, že vyhotovenie videozáznamu vyžaduje do istej miery odbor-
né vedomosti, zručnosti i skúsenosti s vyhotovovaním videozáznamu i priameho preno-
su. 

 
K týmto zatiaľ niekoľkých základným požiadavkám na vyhotovenie videozáznamu je potreb-
né pridať ďalšie požiadavky a predstavy  poslancov, stanoviť konečné nevyhnutné podmien-
ky, ktoré musí videozáznam spĺňať a zabezpečiť výberové konanie a zmenu rozpočtu mesta, 
vzhľadom na tú skutočnosť, že v súčasnom rozpočte mesta na rok 2010 ani v navrhovanej pr-
vej zmene sa s finančnou čiastkou potrebnou na zabezpečenie priameho prenosu a video-
záznamu zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva zatiaľ nepočíta. 
 
Je možné v prípade potreby si objednať u niektorých firiem i vyhotovenie ukážkového pria-
meho prenosu Mestského zastupiteľstva, aby bolo možné overiť si svoju predstavu, prípad-
ne navštíviť niektoré z miest, ktoré videozáznam, prípadne priamy prenos vykonávajú a na-
čerpať ďalšie informácie a skúsenosti. 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Michal Kubala – informatik – Mestský úrad Sereď, 9.apríla 2010 
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Poznámka k materiálu: 

Na niektorých mestách, kde sa uvažovalo alebo občania si chceli vyhotoviť videozáznam sa objavili neo-
chota, nesúhlasné názory, prípadne až zákazy zo strany politikov (primátor, poslanci), úradníkov (pred-
nosta MÚ, pracovníci MÚ) na vyhotovovanie fotografií a hlavne videozáznamu. Ich argumentom bol čas-
to názor, že sú pri svojej práci, výkone funkcií vyrušovaní, alebo to považujú za zásah do práva na súkro-
mia, prípadne, že videozáznam môže byť účelovo zostrihaný a použitý v neprospech politika hlavne pred 
voľbami. Prípadne býva prekážkou či už anonymita osoby, ktorá videozáznam vyhotovuje alebo naopak 
práve konkrétna osoba. 
Ústavný súd, ktorý sa zaoberal sťažnosťou občana, ktorému nebolo umožnené vyhotovenie videozázna-
mu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konštatoval, že Mestské zastupiteľstvo porušilo práva ob-
čana garantované Ústavou Slovenskej republiky a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd.  
Ústavný súd vyhlásil, že postup poslancov Mestského zastupiteľstva, keď neumožnili vyhotovenie video-
záznamu počas verejného hlasovania, nemá  oporu v ústave ani v zákone a nebol legitímny. Ústava Slo-
venskej republiky a legislatíva zaručujú občanovi slobodný prístup k informáciám, ktoré si môže zazna-
menávať.  
Verejnosť zasadnutí obecných či mestských zastupiteľstiev znamená povinnosť strpieť prítomnosť hoci 
anonymných osôb na všetkých úkonoch, ktoré prechádzajú rozhodnutiami samosprávneho orgánu. Ob-
medziť ju možno len na základe zákona a pri splnení ďalších ústavných predpokladov. Verejné zasadania 
Mestského zastupiteľstva sú zdrojom informácií a občan má právo zaznamenať si ich spôsobom podľa 
vlastného uváženia, nielen zapísaním, ale aj zaznamenaním na zvukový nosič, videopásku či fotografova-
ním. Ústavný súd ďalej konštatoval, že nezistil žiadny legitímny dôvod na obmedzenie práv občana na 
vyhotovenie videozáznamu. Bral do úvahy aj to, že poslanci sú verejní činitelia, pričom vyhotovenie vi-
deozáznamu, audiozáznamu, prípadne fotografovanie je vykonávané v súvislosti s výkonom ich verejnej 
funkcie. 
Argumenty ako zámerné zostrihanie v neprospech politika, zneužitie záznamu v budúcich voľbách, ano-
nymita osoby, pocit, že poslancov, primátora, pracovníkov Mestského úradu vyhotovovanie videozázna-
mu, či fotografovanie vyrušuje alebo obťažuje, prípadne to považujú za zásah do práva na súkromia, ale-
bo im prekáža účel a prevedenie autora a hypotetické porušenie právnych predpisov Slovenskej republi-
ky (ochrana osobnosti, zásah do práv osobnosti...), dobrých mravov alebo základných pravidiel slušného 
správania sú podľa vyjadrenia Ústavného súdu neopodstatnené. Súd sa nimi zaoberá až potom, keď sa 
čin uskutoční.  
Z uvedeného vyplýva, že občan aj keď vystupuje v anonymite má plné právo na vyhotovenie akéhokoľ-
vek záznamu (audio, video, foto) zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva a nie je možné mu toto právo 
odňať ani ho obmedziť hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva. 
 



                            

Mesto Sereď 
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Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                      
             zo dňa  23.2.2010  
   

Na základe Vašej interpelácie ohľadom vybudovania oplotenia detského ihriska na 
Fándlyho sídlisku Vám informujeme, tak ako sme sa telefonicky dohovorili, že oddelenie 
životného prostredia mesta Sereď zrealizuje v jarných mesiacoch r. 2010 výsadu vzrastlého 
živého plota, ktorý bude tvoriť prirodzenú bariéru medzi detským ihriskom a priľahlým 
parkoviskom na Fándlyho sídlisku. Pretože uvedené detské ihrisko patrí z hľadiska veľkosti 
a množstva inštalovaných detských prvkov v porovnaní s ostatnými detskými ihriskami 
v meste Sereď k tým jednoduchším a menším, výstavbu pevného uzamykateľného oplotenia 
zatiaľ nebudeme realizovať.  
  

 
S pozdravom     

 
 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Ing. Katarína Navrátilová 
   referent odd. ŽP 
         



 

INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE: Ing. arch.Róbert Kráľ 

 
926 01 Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
Vážený pán poslanec, 
    
 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 23.02.2010 Vám predkladám 
odpoveď na otázku : 

Interpelácie/odpoveď 

- Vyberanie financií na charitatívne účely – povolenie  

Podmienky verejných zbierok usporadúvaných za účelom získania prostriedkov od občanov 
a organizácií na verejnoprospešný cieľ formou dobrovoľného poskytnutia príspevkov upravuje zákon 
č.63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejných zbierkach“).  

Podľa podmienok zákona o verejných zbierkach možno verejné zbierky (ďalej len „zbierky“) 
konať len na miestach a priestoroch všeobecne prístupných, prípadne pri kultúrnych, športových a 
iných verejných podujatiach a zbierky z domu do domu možno uskutočňovať iba vo výnimočných 
prípadoch. Zbierky nie je možné konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v 
lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajniach.  

Zbierku môže usporiadať  len organizácia na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť 
vydá Obvodný  úrad, ak sa má zbierka konať v jeho územnom obvode alebo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod obvodného úradu. 
Usporadúvať zbierky medzi občanmi a organizáciami môžu aj obce a mestá vo svojich územných 
obvodoch na verejnoprospešné účely, ktorých splnenie patrí do ich pôsobnosti. 

Osoby, ktoré organizácia splnomocní vykonávaním zbierky musia spĺňať podmienky 
bezúhonnosti, dôveryhodnosti a spravidla by mali mať bydlisko v obci alebo v meste, kde sa má 
zbierka konať  

Dozor, resp. kontrolu  nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejných zbierkach, ak ide o 
zbierky, vykonávajú obvodné úrady a Ministerstvo vnútra SR. Obvodný úrad môže  organizácii, ktorá 
usporiadala zbierku bez príslušného povolenia alebo pri tom spolupôsobila alebo ktorá použila výnos 
zbierky na iný než povolený účel, uložiť pokutu až do výšky 6638,- €. 

V územnom obvode mesta Sereď bolo v priebehu obdobia roku 2009 zo strany mestskej 
polície zaznamenané konanie nasledovných zbierok : 

- Zbierka „Šťastné srdce“ konaná na celom území SR v období od 01.03.2009 do 31.12.2009,   
povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/01998; 
 

- Zbierka „Šťastné srdce“ konaná na celom území SR v období od 01.07.2009 do 31.12.2009,   
povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/10758; 

 



- Zbierka „Slovenská ľudová pomoc“ konaná na celom území SR v období od 01.01.2009 do 
31.12.2009, povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/09301;  

 
- Zbierka „na detskú onkológiu“ konaná na celom území SR,   povolenie MnV SR číslo SVS -

2330642008-09/672; 
 

- Zbierka „Biela pastelka“ konaná na celom území SR 23.septembra 2009, povolenie MnV SR 
číslo SVS-233004-2009/09257; 

 
- Zbierka „Hodina deťom“ konaná na celom území SR, dňa 17.12.2009 koordinátorom 

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi, povolenie MnV SR číslo SVS-233004-2009/03613;  
 

V súvislosti s konaním predmetných zbierok na území mesta Sereď vykonávala mestská 
polícia preverenie osôb – aktivistov v rozsahu – overenie totožnosti osoby, rozhodnutia MnV SR 
a poverenia/splnomocnenia vydaného organizáciou, ktorá zbierku usporadúvala. V rámci vykonaných  
preverení neboli v ani jednom prípade zistené nedostatky, ktoré by konaniu zbierok bránili. 
 
 
 
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 04.03.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 

 



 
 
Odpoveď na interpeláciu poslanca MsZ v Seredi p. Ing.arch. Kráľa k projektom 
na kaštieľ a čerpaní eurofondov zo dňa 23.2.2010 
 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza v apríli 2006 vyzvala mesto na základe 
zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam o 
prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Výzva cirkvi však neobsahovala špecifikácie nehnuteľností a 
neboli preukázané ani rozhodujúce skutočnosti pre vrátenie vlastníctva. Tento nedostatok výzvy cirkev 
neodstránila a 20. 4. 2007 podala žalobu o vydanie nehnuteľných vecí na Okresnom súde v Galante. Identifikáciu 
nehnuteľností doložila cirkev súdu až v roku 2008, čím vyšpecifikovala nehnuteľnosti, ktoré od mesta požaduje, 
okrem iného kaštieľ, park a amfiteáter. Okresný súd Galanta vydal vo veci 13. 1. 2010 rozsudok, ktorým návrh 
cirkvi zamietol. Napriek viacerým osobným rokovaniam primátora mesta za účasti právneho zástupcu 
predstaviteľmi arcidiecézy cirkev v zákonnej lehote podala proti rozsudku Okresného súdu v Galante odvolanie a 
rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Súdne konanie v predmetnej veci pokračuje.  

Čo sa týka čerpania eurofondov, bolo mojou prvoradou úlohou pripraviť projekt na kaštieľ v súvislosti s 
čerpaním eurofondov. V roku 2009, presne 22. 10. 2009 sa stretla pracovná komisia pre riešenie otázok kaštieľa 
za účasti pánov J.Matisa a Mgr. arch R. Petroviča, poslancov a projektantov. Na tejto komisii som prezentoval 
výzvu ROP-3.1b-2009/02, určenú na obnovu kultúrnych pamiatok umožňujúcu čerpanie eurofondov, ktorá bola v 
tom čase aktuálna. Prezentoval som, že na splnenie podmienok výzvy mestom bolo, a aj v novej, pripravovanej 
výzve stále bude potrebné splniť dva hlavné body: 1. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov na objekt 
kaštieľ a 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko spor o kaštieľ trvá naďalej a možnosť čerpania 
eurofodov na opravu kaštieľa je časovo ohraničená, nie je možné presne určiť, či tento projekt mesto podá. Táto 
situácia bola konzultovaná s dvomi špecializovanými poradenskými agentúrami na čerpanie eurofondov (Centire, 
StarEU), ktoré mestu neodporučili podávať projekt, pokiaľ nebudú vyriešené majetkovo-právne vzťahy medzi 
cirkvou a mestom. Ak by tento projekt mesto podalo vo výške približne 2,49 mil. € (maximálna suma oprávnených 
nákladov na projekt) a po niekoľkých rokoch súd s cirkvou prehralo, muselo by všetky finančné prostriedky vrátiť 
EÚ a štátu. Predpokladám, že vrátenie tejto čiastky by bolo obrovským rizikom pre rozpočet mesta. 

 
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 

 

Odpoveď na interpeláciu poslanca MsZ v Seredi p. Ing.arch. Kráľa k projektom 
na revitalizáciu vnútroblokov a čerpaní eurofondov zo dňa 23.2.2010 
 

Projekty na revitalizáciu vnútroblokov nie sú zatiaľ zverejnené v žiadnej výzve na čerpanie eurofondov. 
Mesto Sereď ale podalo na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 7.4.2010 projekt s názvom 
„Rekonštrukcia detských ihrísk na Spádovej ul. v Seredi“. Tento projekt bol vypracovaný v súlade s V ý z v o u na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  
21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Tento projekt bol po 
realizačnej stránke vypracovaný Ing.arch.Z.Balkom v roku 2009 a má celkový rozpočet 38 710,- EUR, z toho 
10%-tné spolufinancovanie bude uhradené zo zdrojov mesta. 
 
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 



 
 
 
Č: 2379/2010                                                                             V Seredi dňa 19.03.2010 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Róbert Kráľ 
  
926 01  Sereď  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vec : Interpelácia poslanca – odpoveď 

 
 

K Vami vznesenej interpelácii  na rokovaní MsZ  dňa 23.02.2010  vo veci riešenia 
prenájmov na účel zriadenia a prevádzkovania letných terás v meste, Vám oznamujem 
nasledovné: 

Na základe odporúčania Mestskej rady  v mesiaci jún 2008 mesto pristúpilo 
k uplatňovaniu jednotného postupu vo veci užívania verejného priestranstva na zriadenie 
letných terás, a to výberom miestnej dane v zmysle VZN č. 4/2008 o miestnych daniach 
v znení neskorších zmien a doplnkov. K 31.12.2008 bola ukončená jediná  nájomná zmluva 
uzatvorená mestom  za účelom zriadenia letnej terasy. O zmene postupu v predmetnej veci 
mesto neuvažuje.  

 
 
S pozdravom. 
 
 
                                                                                        JUDr. Zuzana Pastuchová 
                                                                                              vedúca OSMM 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  
 Váž. pani  
  Mgr. Marta  Némethová  
  Poslankyňna MsZ v Seredi 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážená  pani poslankyňa  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 23.02.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia: 
-  požiadavka na  opravu  výtlkov  na ceste   v Hornom  Čepeni      

 
Odpoveď 
Po skončení zimného obdobia sa i v tomto roku vyhodnocuje rozsah škôd na MK po zime. Podľa 
charakteru porúch a ich závažnosti sa zabezpečí oprava z prostriedkov, plánovaných na tento 
účel v rozpočte.   
Havarijné stavy sa riešia neodkladne podľa možností počasia a použiteľnej technológie, na 
ostané opravy sa zabezpečuje každoročne dodávateľ verejným obstarávaním. 
Dodávateľ na riešenie havarijných porúch začne práce od 15.03.2010. 
 
 

 
 

V Seredi 05.03.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  

PRE:  
 Váž. pán 
  Robert Šipka 
  Poslanec MsZ 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 23.02.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia/odpoveď: 
-     aké opatrenia  boli prijaté   na zabezpečenie   skeletu pri  Cirkevnej škole v Seredi  ,  čo 

sa   plánuje   robiť  s nedostavaným skeletom     
Ide o rozostavaný objekt pavilónu „G“ 32 tr. ZŠ sídliska Sereď stred II“, v plnej miere 
financovanej z účelovej štátnej dotácie stavby budovanej v rámci KBV. Štátny rozpočet už 
s financovaním týchto stavieb neuvažuje  
Pre potreby ďalšieho rozhodovania o využití dalo mesto Sereď v januári 2009 vypracovať  
„Zameranie a posúdenie jestvujúceho rozostavaného objektu. Zameranie bolo urobené v rozsahu 
všetkých relevantných konštrukcií potrebných pre rozhodovanie o budúcom využití. Posúdili sa 
všetky relevantné jestvujúce konštrukcie z hľadiska ich využitia pre dostavbu s nevyhnutným 
prieskumom v rozsahu konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Jeho ďalšie využitie je 
podmienené spracovaním realizačného projektu statiky v koordinácii s profesiou architektúra. 
Objekt je vo vlastníctve mesta. 
Je nutné rozhodnúť o osude stavby, čím dlhšie sa nebude s prácami na pavilóne G pokračovať, 
tým väčšie škody na ňom vzniknú. Skelet má  poškodenú strechu, je potrebné neodkladne 
vykonať jej celoplošnú opravu s rozlohou cca 700 m2 vrátane zvodov. Rokovania 
o alternatívnom využití na školské účely pre špeciálnu školu, resp. pre vysokú školu v  
Sládkovičove neboli doteraz ukončené.  
 
Interpelácia/odpoveď 
-     potrebné je   spracovať  prehľad  výtlkov  a následne  harmonogram   riešenia  výtlkov    
Po skončení zimného obdobia i v tomto roku vyhodnocuje Oddelenie investičnej výstavby MsÚ 
rozsah škôd na MK po zime. Podľa charakteru porúch a ich závažnosti sa zabezpečí oprava 
z prostriedkov, plánovaných na tento účel v rozpočte,  V roku 2010 sú na tento účel vyčlenené 
prostriedky v sume 45 000 €. 
Havarijné stavy sa riešia neodkladne podľa možností počasia dostupnými technológiami, na 
ostatné opravy sa zabezpečuje každoročne dodávateľ verejným obstarávaním.  
 
 
V Seredi 05.03.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  

Váž. pán 
Ing. Martin Tomčányi 
Poslanec MsZ v Seredi 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami písomne predloženej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 23.02.2010 Vám 
predkladáme nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia 
investičnej výstavby: 
 

 Interpelácia/ odpoveď: 
 
- chodník  do Horného Čepeňa  počas  zimného obdobia  nebol odhŕňaný  
 
Schodnosť chodníka bola po dokončení stavby v januári 2010 v zimnom období riadne 
zabezpečovaná s výnimkou obdobiaˇkalamity v prvej polovici februára, keď v úseku pred 
zástavbou v H. Čepeni  vznikli záveje do výšky cca 1,5 m a na priľahlý pás vedľa cesty  a na 
chodník bolo toto množstvo snehu odhrnuté. Postupným rospúšťaním a namrzaním vznikla 
zladovatelá vrstva o hrúbke až 30 cm, šírke 2,5m. Bežne používanými prostriedkami v zimnej 
údržbe nebolo možné tútú odstrániť až do zmäknutia v priebehu 7. týždňa. 
 
 
V Seredi 05.03.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ 
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Číslo: ŽP2307/2010               Sereď, dňa 15.3.2010 
 
 
                                                                                                      
                       

                     Martin Tomčányi  
                      
                  926 01 SEREĎ 
 

                                                                                    

 
Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                       

          zo dňa 23.2.2010  

   
Na základe Vašej interpelácie, ktorá sa týkala budovania chodníkov a hrobových miest na 
novom cintoríne Vám zasielame nasledovnú informáciu: 

Z pohľadu doterajšieho vývoja tejto problematiky možno konštatovať, že v roku 2009 
komisia výstavby zastavila návrh p. Weissovej, správkyne cintorína, budovať chodníky na 
novom pochovávacom poli miestneho cintorína, dokonca bolo konštatované niektorými 
členmi komisie, že ide o veľký luxus pre zomrelých.  

Avšak z hľadiska praktického prenosu resp. prevozu zomrelého pri pohrebnom obrade, je 
predovšetkým v čase zlého počasia chodník takmer nevyhnutný, hlavne ak sa jedná o väčšiu 
vzdialenosť z márnice k samotnému hrobovému miestu. Oddelenie životného prostredia 
zdieľa rovnaký názor, ako má správkyňa cintorína, t.j. súhlasíme s vybudovaním potrebných 
chodníkov v novej časti cintorína, a to organizovaným spôsobom.  

Vzhľadom na vyššie uvedené, odd. ŽP zabezpečilo vykonanie potrebného geodetického 
polohového zamerania nového pochovávacieho poľa, ktoré je nevyhnutné k vypracovaniu 
komplexného projektu vybudovania chodníkov v tejto časti cintorína. Po vypracovaní tohto 
projektu bude potrebné naplánovať finančné prostriedky z rozpočtu mesta na realizáciu 
požadovaných chodníkov. V prípade, že budú tieto finančné prostriedky schválené, môžeme 
pristúpiť k ich samotnej realizácii.  

 

S pozdravom     
 

        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
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2009/2010 ŢP        3.3.2010 

 

 

 

         Ing. Martin Tomčányi 

         Jesenského 1092/30 

         Sereď 

 

 

VEC :  Odpoveď na Vašu interpeláciu z MZ v Seredi dňa 25.2.2010 

 

 Kontrolu odstavených automobilov – potencionálnych vrakov má 

v pôsobnosti MsP Sereď. Všetky tri poškodené vozidlá na Vami uvedených 

uliciach MsP šetrí, alebo šetrila.  

- poškodené vozidlo na ul. M.R. Štefánika (Opel) nie je vrakom, MsP 

vozidlo preverovala, má ŠPZ a majiteľ má vyrubenú  miestnu daň za jeho 

odstavenie na verejnom priestranstve od júla 2009, spomenutú daň 

eviduje oddelenie výstavby, p. Bánovský, 

- poškodené vozidlo Ţiguli na ul. Legionárska nie je vrakom, má ŠPZ a je 

v šetrení MsP Sereď, majiteľ bol vyzvaný aby vozidlo odstránil, 

- poškodené vozidlo Škoda na ul. Legionárska, je vrakom, nemá ŠPZ, je 

v šetrení mestskej polície a pokiaľ sa nepodarí zistiť majiteľa bude 

vozidlo odstránené na vrakovisko. 

  

 

 

S pozdravom 

 

    Mgr. Róbert Gablík 

                    vedúci oddelenia ŢP 
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2010/2010 ŽP        3.3.2010 

 

 

 

         Mgr. Marek Tóth 

         Novomestská 44/46 

         Sereď 

 

 

VEC :  Odpoveď na Vašu interpeláciu z MZ v Seredi dňa 25.2.2010 

 

Obyvatelia bytového domu Cukrovarská 181 boli poplatníkmi za KO a DSO 

do roku 2005 prostredníctvom MsBP Sereď, rovnako ako všetci ostatní 

nájomníci v správe tohto bytového správcu. Správca im správu tohto poplatku 

od 1.1.2005 ukončil, avšak túto skutočnosť oznámil správcovi dane mestu Sereď 

až na konci roka 2009.  

Poplatok za rok 2010 bude riadne vymeraný, tak ako ostatným obyvateľom 

mesta Sereď v súlade s platným zákonom o miestnych poplatkoch a príslušným 

VZN. Poplatky za minulé roky 2005-2009 predstavujú v súčte vysoké sumy 

a ich vymožiteľnosť je veľmi náročná a pravdepodobne nereálna. Uvedená 

situácia by sa mala prerokovať na komisii ŽP, prípadne na ďalších príslušných 

komisiách mesta Sereď , ktoré by tento problém mali taktiež posúdiť a následne 

odporučiť jeho riešenie. 

  

 

 

S pozdravom 

 

 

    Mgr. Róbert Gablík 

               vedúci oddelenia ŽP 
 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  
 Váž. pani  
  Božena Vydarená 
  Poslankyňa MsZ v Seredi 
 
 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážená  pani poslankyňa  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 23.02.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia/odpoveď: 
 
-   potreba riešenia  oplotenia  ZŠ P.O. Hviezdoslava  - opakované poškodzovanie majetku  
    ( rozbíjanie okien)  
Problematika pre svoju závažnosť bude predmetom spoločného rokovania zainteresovaných 
útvarov MsÚ za účasti riaditeľa školy a následne predložená do komisie výstavby a školstva. 
 
-  potreba  spracovania generelu  nákladnej  dopravy -  prechod veľkého množstva 

kamiónovej dopravy  cez mesto  smerom od Hlohovca  po križovatku pri  obchodnom 
dome LIDL    

S úmyslom riešiť túto problematiku bola v roku 2008 spracovaná štúdia vedenia a odklonu trás 
nákladnej dopravy cez mesto. Navrhnuté riešenie nebolo pre nedohodu v poslaneckom zbore 
odsúhlasené. Je stále aktuálne.  
 
 
 
 
 
V Seredi 05.03.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  



Z á p i s n i c a  č. 2 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 11.  02. 2010 

 
 
 
1.  Otvorenie 
Predseda športovej komisie p. Róbert Stareček privítal prítomných členov Športovej komisie 
pri MsZ a predložil program rokovania, ktorý bol prítomnými členmi schválený. 
 
 
2. Prerokovanie podaných projektov – žiadostí TJ a ŠK o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2010  
 
p. Stareček – otváram diskusiu, kto má pripomienky k podaným žiadostiam? 
Ing. Krajčovič – bol rozdiel v kvalite vypracovaných projektov ako každý rok. Stále ma 
prekvapovala výška členského u niektorých klubov. Napr. futbalisti majú veľmi malé príjmy 
z členského. Mohlo by sa s tým niečo urobiť. 
p. Stareček – budeme sa tým určite zaoberať.  
p. Irsák – môžem povedať, že na zasadnutí športového klubu zapracujeme zmenu a členské 
určíme na rok okolo 40 €. Taký už aj bol návrh, dáme to do poriadku. 
p. Vydarená – všimla som si, že niektoré kluby žiadajú aj menej ako v minulom roku. 
Zreálnili svoje návrhy rozpočtov. 
p. Krajčovič – ja by som ešte poukázal na žiadosť TJ Rozkvet. Je to projekt na  rekreáciu, na 
to máme dávať prostriedky? 
p. Novák – tak ako sa dalo futbalistom na výlet do Slovinska.  
p. Irsák – tie peniaze boli vybavené úplne inak, cez zastupiteľstvo.  
Mgr. Rampašek – malo to byť naozaj inou formou, ale žiaľ, inak sa to nedalo zrealizovať. 
Ing. Lukáčová – aby bolo schválenie dotácie poslancami MsZ v súlade s legislatívou, bolo 
potrebné  ju poskytnúť prostredníctvom ŠKF Sereď , ktoré s takouto možnosťou súhlasilo.  
p. Irsák – tento rok sa medzinárodný turnaj uskutoční u nás, už teraz vás pozývam. 
p. Krajčovič – je tu doložený aj projekt zo ZŠ J.A.Komenského. Ten by sme mali podporiť 
v plnej žiadanej miere. Jedná sa o 220 €, škole to pomôže. 
ROZPRAVA 
 
3. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov v roku 2010 na činnosť TJ a ŠK so 
sídlom v Seredi. 
p. Stareček – v tomto roku sa pre šport aj napriek znižovaniu výdavkov v rozpočte mesta 
Sereď na rok 2010 podarilo pre TJ a ŠK schváliť viac financií ako v roku 2009 na činnosť 
klubov a to vo výške 121 347 €. Koľko z tejto čiastky budeme teraz rozdeľovať? 
Ing. Lukáčová – navrhujem, aby sa nerozdeľovala celá suma, treba nechať rezervu pre prípad 
predloženia ďalších projektov, žiadostí inými subjektami. Termín podávania projektov je do 
konca februára. 
Ing. Krajčovič -  určite nechajme rezervu.  
p. Stareček – predkladám na diskusiu návrhy dotácií klubom, ktoré som pripravil aj s určitou 
rezervou. Zapíšte si ich a potom otváram diskusiu.  
Ing. Krajčovič – podľa tohto návrhu by futbalisti zobrali viac ako polovicu peňazí 
z celkového rozpočtu pre všetky kluby v meste. Ja som si tiež pripravil návrhy, môžem ich 
predniesť k diskusii. 
Ing. Lukáčová – úroveň spracovania rozpočtov na činnosť TJ a ŠK je rozdielna, ŠKF  Sereď 
má „ opísaný“ rozpočet z roku 2009 s menšími odchýlkami napriek tomu, že skutočné  
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čerpanie financíí podľa druhu výdavkov za rok 2009 je diametrálne odlišné od pôvodného 
rozpočtu. Takýchto príkladov je však viac. 
ROZPRAVA 
p. Stareček – mohli by sme pristúpiť k hlasovaniu za oba návrhy, prípadne o ďalších, nových 
návrhoch  pre  TJ a ŠK. 
 
ŠKF Sereď – 1. návrh :   59 467 €    nebol schválený  
                      2. návrh :   52 000 €    schválený  
 
ŠKF „B“ Horný Čepeň – 1. návrh :   4 500 €  schválený 
 
TJ Lokomotíva Sereď   – 1. návrh :   28 000 €  nebol schválený 
                                         2. návrh :   30 000 €   schválený 
 
HK Slávia OA Sereď   –  1. návrh :  11 000 €   nebol schválený 
                                          2. návrh :  14 000 €   schválený 
 
Cyklistický klub AB –     1. návrh :   2 800 €    nebol schválený                                               
                                         2. návrh :   2 900 €    schválený 
 
Tenisový klub  –   1. návrh :   1 250 €    schválený 
 
Taekwon Do ITF –  1. návrh :   1 300 €    nebol schválený 
                                 2. návrh :    2 300 €    nebol schválený 
                                 3. návrh :    2 100 €    nebol schválený 
                                 4. návrh :    2 000 €    schválený 
 
ŠK Cyklo Tour –  1. návrh :    1 200 €    schválený 
 
Stolnotenisový klub Mladosť – 1. návrh : 1 100 €   schválený  
 
Klub volejbalu – 1. návrh : 600 €  schválený 
 
Kynologický klub pri kolene – 1. návrh : 400 €   schválený 
 
Seredská Interliga – 1. návrh : 500 €  nebol schválený 
                                 2. návrh : 627 €  schválený 
 
Mestský šachový klub – 1. návrh : 332 € schválený 
 
ZO ZBTČ – 1. návrh : 332 €  schválený 
 
TJ Rozkvet – 1. návrh : 500 €  schválený 
 
ZŠ J.A.Komenského – 1. návrh : 220 €  schválený 
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Uznesenie č. 4 / 2010  
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č.5/2006 predkladá primátorovi 
mesta na schválenie poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na športovú 
činnosť TJ a ŠK na rok 2010 formou dotácií nasledovne : 
 
ŠKF Sereď                                     52 000 € 
ŠKF „B“ Horný Čepeň                    4 500 € 
TJ Lokomotíva Sereď                    30 000 € 
HK Slávia OA                                14 000 € 
Cyklistický klub AB                        2 900 € 
Tenisový klub                                  1 250 € 
Taekwon Do ITF hong Ryong        2 000 € 
ŠK Cyklo Tour                                1 200 € 
Stolnotenisový klub Mladosť          1 100 € 
Klub volejbalu Sereď                          600 € 
Kynologický klub                                400 € 
Seredská Interliga                                627 € 
Mestský šachový klub                         332 € 
Zväz branných činností                        332 € 
TJ Rozkvet                                           500 € 
ZŠ J.A.Komenského                            220 € 
_________________________________________ 
Spolu:                                             111 961 € 
 
p. Stareček – po schválení návrhu prerozdelenia finančných dotácií na činnosť športových 
klubov a ostatných subjektov zostáva oproti schválenému rozpočtu 121 347 € nerozdelená 
rezerva v sume 9 386 € pre rok 2010. 
 
4. Rôzne  
p. Irsák – chceme informovať športovú komisiu o zmene prezidenta ŠKF Sereď a stal sa ním 
p. Stareček. Čaká ho veľa práce, ale má našu dôveru. Najhoršie je zabezpečiť sponzorov 
klubu, lebo bez financií sa nedá fungovať. 
p.Stareček –  na štadión plánujeme z Bratislavy vybaviť lavičky na bočné tribúny. Veríme, že 
sa nám to podarí. 
Mgr. Rampašek – TJ Rozkvet organizuje každý rok v auguste akciu, pozývam celú športovú 
komisiu. 
ROZPRAVA 
 
5. Záver 
 
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil stretnutie. 

                                                                      
 
                                                                              Róbert Stareček, v.r. 

                                                                                                   predseda športovej komisie 
 
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 



Z á p i s n i c a     č.  2 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 4.3.2010 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.   Otvorenie 
2. Prerokovanie a spracovanie návrhov žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

Sereď pre oblasť školstva a mládeže na rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006. 
3. Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenie  pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov  
4. Vyhodnotenie činnosti školskej komisie za rok 2009 – predsedkyňa pani Bánovská 
5. Rôzne  
6. Záver 

 
1. Otvorenie 

Predsedkyňa školskej komisie  - pani Bánovská otvorila rokovanie školskej komisie, privítala 
prítomných členov a oboznámila ich s programom rokovania. 
 

2. Prerokovanie a spracovanie návrhov žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď pre oblasť školstva a mládeže na rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006 

 
Pani Bánovská – informovala o prijatých žiadostiach o účelovú dotáciu za oblasť školstva 
a mládeže z rozpočtu mesta Sereď za rok 2010. Na MsÚ bolo v termíne do 28.02.2009 
doručených šesť žiadostí. Schválený rozpočet mesta na prerozdelenie dotácií je vo výške 
2 300 € a požadovaný objem  finančných prostriedkov v zmysle žiadostí  predstavuje 2 500 €. 
Navrhujem rokovať o každej žiadosti osobitne. 
 
Rozprava 
 
PaedDr. Kramárová – podali sme dva projekty na mimoškolské aktivity:  

1. projekt – Letný tábor s Amoskom, Mestská atletická olympiáda 
2. projekt – Deň Zeme, Majster prezentácií 

 
p. Kurbel – k projektu OZ Koménium – žiadajú fin. prostriedky na občerstvenie pre učiteľov, 
nespĺňajú kritériá pre poskytovanie dotácií, nie je to na činnosti občianskeho združenia, ale na 
občerstvenie. Nesúhlasím s poskytnutím dotácie na tento účel. 
 
Mgr. Nagyová – nie je to celkom iba o občerstvení, učitelia  sa zapájajú do rôznych činností 
v meste, spolupracujú aj s Mestským múzeom, ... V minulom roku viac špecifikovali svoj 
projekt aj  na iné aktivity, odporúčala by som, aby bol OZ Koménium vrátený projekt na 
prepracovanie. 
 
Mgr. Cibira – prerozdeliť finančné prostriedky aj pre OZ Koménium, súhlasím s vrátením 
projektu na prepracovanie. 
 
HLASOVANIE: 
 
OZ Koménium – projekt:  Stretnutia pri príležitosti Dňa učiteľov 
NÁVRH - nezaoberať sa žiadosťou, nakoľko nespĺňa kritériá pre poskytovanie dotácií pre 
oblasť školstva a mládeže 
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Za:                              6 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 1 
 
eRKo – projekt: Pravidelná činnosť eRKo – stretká pre deti 
NÁVRH – prerozdeliť 260 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
eRKo – projekt: eRKo tábor Sereď 2010 
prvý NÁVRH – prerozdeliť 800 € 
Za:                              2 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 5 
 
druhý NÁVRH – prerozdeliť 380 € 
Za:                              4 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 3 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda – projekt: Dekanátne kolo biblickej olympiády 
NÁVRH – prerozdeliť 150 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
ZŠ J.A.Komenského – projekt: Mimoškolské tvorivé aktivity /Deň Zeme, Majster   
                                                      prezentácií/ 
NÁVRH – prerozdeliť 180 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
ZŠ J.A.Komenského – projekt: Mimoškolské aktivity /Letný tábor s Amoskom, Mestská   
                                                     atletická olympiáda 
NÁVRH – prerozdeliť 300 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie č. 3/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
sa nezaoberala žiadosťou OZ Koménium v Seredi, nakoľko nespĺňa kritériá pre poskytovanie 
dotácií pre oblasť školstva a mládeže. 
 
Uznesenie č. 4/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
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poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
na projekt „Pravidelná činnosť eRKo – stretká pre deti“ v celkovej výške 260 €. 
 
 
Uznesenie č. 5/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
na projekt „eRKo tábor Sereď 2010“ v celkovej výške 380 €. 
 
Uznesenie č. 6/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na projekt „Dekanátne 
kolo biblickej olympiády“ v celkovej výške 150 €. 
 
Uznesenie č. 7/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre ZŠ Jana Amosa Komenského na projekt 
„Mimoškolské tvorivé aktivity /Deň Zeme, Majster prezentácii“/ v celkovej výške 180 €. 
 
Uznesenie č. 8/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre ZŠ Jana Amosa Komenského na projekt 
„Mimoškolské aktivity /Letný tábor s Amoskom, Mestská atletická olympiáda“/ v celkovej 
výške 300 €. 
 
Pani Bánovská – z celkového rozpočtu 2 300 € sme na dnešnej školskej komisii prerozdelili 
1 270 €, zostáva rezerva 1 030 €. 
 

3. Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenie  pedagógov pri príležitosti Dňa 
učiteľov  

 
Pani Bánovská – riaditelia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď predložili 
návrhy na udeľovanie ocenení pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. Na rok 2010 sme 
v kritériách neurčili počet udeľovaných ocenení podľa jednotlivých kategórií. Na MsÚ bolo 
doručených 13 návrhov. 
V roku 2009 sme pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili 11 pedagógov, navrhujem oceniť 
v tomto roku všetkých pedagógov navrhnutých riaditeľmi škôl a školských zariadení 
v celkovom počte 13. 
 
Rozprava 
 
HLASOVANIE: 
NÁVRH – Pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť  všetkých 13 navrhnutých pedagógov. 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie č. 9/2009 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 

1. pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2010 udeliť ocenenie v kategóriách: 
 
Pedagóg ZŠ:         

1. Mgr. Karin Ščasnej /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Mgr. Erike Sabovej /ZŠ P.O.Hviezdoslava/ 
3. Mgr. Edite Boledovicsovej /CZŠ sv. Cyrila a Metoda/ 

 
Pedagóg MŠ:                 

1. Zuzane Dobišovej /MŠ D.Štúra/ 
2. Lídii Horváthovej /MŠ Ul. Komenského/ 
 

Pedagóg voľno časových aktivít:  
1. Alene Tulalovej  /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Ferdinandovi Rácovi  /ZUŠ J.F.Kvetoňa/ 
 

Pedagóg SŠ:               
1. PhDr. Agnese Horniakovej /Obchodná akadémia Sereď/ 
2. Mgr. Karin Macháčovej /Gymnázium V.Mihálika/ 

 
Vedúci pedagogický zamestnanec: 

1. Mgr. Eve Pirohovej /ZŠ J.A.Komenského/ 
 
Za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva: 

1. Mgr. Márii Mandákovej  /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Mgr. Emílii Polákovej     /ZŠ J.Fándlyho/ 
3. Mgr. Márii Klottonovej   /Špeciálna ZŠ/ 

 
              5. Vyhodnotenie činnosti školskej komisie za rok 2009  
Pani Bánovská preložila hodnotenie činnosti školskej komisie na koniec volebného obdobia. 
 
             6.  Rôzne  
Ing. Lukáčová – informovala o zverejnení poskytnutých dotácií na internetovej stránke 
mesta za oblasť športu v zmysle ust. § 18 ods. 4 zákona č. 300/2008 Z.z. 
  
             7. Záver – zasadnutie komisie ukončila predsedkyňa p. Bánovská, poďakovala 
prítomným za aktívnu účasť a popriala veľa tvorivých síl do ďalšej činnosti. 

 
 
V Seredi  dňa 5.3.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
                                                                                   Antónia Bánovská, v.r. 
                                                                              predsedkyňa školskej komisie 
 



Z á p i s n i c a  č. 3 
zo zasadnutia Športovej komisie pri MsZ, konaného dňa 10.  03. 2010 

 
 
 
1.  Otvorenie 
Z neprítomnosti na zasadnutí komisie Ing. Lukáčová ospravedlnila predsedu komisie Róberta 
Starečka, ktorý sa nemohol zúčastniť na rokovaní športovej komisie z dôvodu choroby 
a oznámila členom, že je predsedom poverená viesť zasadnutie. 
 Privítala prítomných členov a predložila program rokovania, ktorý bol prítomnými 
schválený.  
 
2. Prerokovanie podaných projektov – žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 pre oblasť športu. 
 
Ing. Lukáčová – informovala že do 28. februára boli doručené na MsÚ ešte štyri žiadosti 
o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010. Boli predložené Základnými školami 
a Rímsko - katolíckym farským úradom. Žiadosti máte k nahliadnutiu, otváram diskusiu 
o podaných projektoch.  
Ing. Krajčovič – podľa môjho názoru, Rímsko katolícky úrad nespĺňa kritériá, ktoré boli 
schválené na podávanie žiadostí. My navrhujeme poskytnúť dotácie na činnosť klubov, nie na 
výlety. Nemajú uvedenú len športovú činnosť, budú spoznávať kraj v okolí Hrona, históriu 
a je uvedený aj stolnotenisový turnaj, ale je to len jedna časť z dvoch dní. 
Mgr. Novák - to je aj môj názor, že nespĺňajú kritériá. Je to výlet detí, nie športová činnosť. 
p. Vydarená – podľa kritérií to nespĺňa ani jeden bod. 
ROZPRAVA 
Ing. Krajčovič – projekt CZŠ je tiež na stolnotenisový turnaj. Hrajú tam tie isté deti, ktoré sú 
členmi Stolnotenisového klubu, ktorý dotáciu na činnosť dostal. 
Ing. Lukáčová – tento turnaj je ale medzi školami z okolia. Plánuje sa zúčastniť 8 družstiev, 
je zameraný na spoluprácu s inými školami. 
Mgr. Novák – v rozpočte majú športové vybavenie 100 €, čo za to nakúpia na stolný tenis? Je 
to prehnané. 
Ing. Krajčovič – ja navrhujem ich podporiť, ale uhradiť im len z plánovaného rozpočtu 
odmeny pre víťazov a občerstvenie a športové vybavenie znížiť na 20 €, aby si nakúpili 
náhradné loptičky na turnaj. 
ROZPRAVA   
Ing. Lukáčová - projekt ZŠ J.Fándlyho je orientovaný na organizáciu I. ročníka futbalového 
turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ J. Fándlyho na multifunkčnom ihrisku a druhá časť projektu je  
zameraná na medzinárodné športové stretnutie partnerských škôl  Sereď – Tišňov. 
p. Kiradžievová – školy treba podporiť, je to pre deti. 
ROZPRAVA  
Ing. Lukáčová – ZŠ P.O.Hviezdoslava má projekt zameraný na návštevu družobnej školy 
v Dolních Loučkách  pri príležitosti otvorenia nového multifunkčného ihriska a tam odohrajú 
súťažné stretnutia. 
ROZPRAVA  
 
3. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta na rok 2010. 
 
Ing. Lukáčová – navrhujem, aby  sme pristúpili ku schváleniu sumy dotácie jednotlivým 
subjektom.  
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda žiada dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 170 €. 
Má niekto pozmeňujúci návrh? 
Ing. Krajčovič – môj návrh je 120 €. Uhradiť náklady na odmeny pre súťažiacich, 
občerstvenie a športovú výstroj znížiť zo 100 € na 20 €. A aj pri vyúčtovaní dotácie by sumy 
mali sedieť s uvádzaným rozpočtom. 
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Ing. Lukáčová – dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh 120 € pre CZŠ. 
Hlasovanie: za               5 
                    proti           1 
                    zdržal sa     0 
Návrh  poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 120 € pre CZŠ sv. Cyrila a Metoda. 
 
Ing. Lukáčová – ZŠ J. Fándlyho žiada dotáciu z rozpočtu mesta 245 €. Má niekto 
pozmeňujúci návrh? 
Dávam hlasovať za návrh uvedený na žiadosti. 
Hlasovanie: za               6 
                    proti           0 
                    zdržal sa     0 
Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 245 € pre ZŠ J.Fándlyho. 
 
Ing. Lukáčová – ZŠ P.O.Hviezdoslava žiada dotáciu z rozpočtu mesta 320 €. Má niekto 
pozmeňujúci návrh? 
p. Vydarená – ja by som navrhla 245 €. Potom budú mať ZŠ približne rovnaké sumy, aby 
neboli medzi nimi veľké rozdiely. 
Dávam hlasovať za pozmeňujúci návrh  245 € pre ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
Hlasovanie: za              5 
                    proti          0 
                    zdržal sa    1 
Návrh poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 v zmysle VZN č.5/2006 
bol schválený vo výške 245 € pre ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
 
Uznesenie č. 5/2010 
Športová komisia pri MsZ v súlade s ustanoveniami VZN č.5/2006 predkladá primátorovi 
mesta na schválenie poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 
na športové podujatia organizované Základnými školami  formou dotácií nasledovne : 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda        120 €  
ZŠ J. Fándlyho                        245 € 
ZŠ P.O.Hviezdoslava              245 €              
 
Ing. Lukáčová – Rímskokatolícka cirkev má požiadavku o dotáciu z rozpočtu mesta vo 
výške 250 €. Ako ste už predniesli v rozprave pri prerokovaniach žiadostí táto žiadosť nespĺňa 
schválené kritériá pre podávanie žiadostí.  
Dávam hlasovať kto súhlasí s tým, že žiadosť nespĺňa kritériá. 
Hlasovanie: za               6 
                    proti           0 
                    zdržal sa     0 
ďakujem, konštatujem, že žiadosť o dotáciu  bola zamietnutá. 
 
Uznesenie č. 6/2010 
Športová komisia pri MsZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 
2010 v zmysle VZN č.5/2006 pre žiadateľa Rímskokatolícku cirkev farnosť Sereď z dôvodu 
nesplnenia kritérií pre poskytovanie dotácií pre šport. 
  
Ing. Lukáčová – od roku 2008 je v platnosti zákon č.300 o organizácii a podpore športu 
a doplnení niektorých zákonov. V §18, odst. 4 citujem – „obec zverejňuje každý rok 
prijímateľov a výšku dotácií na šport vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu  
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spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.“ Tabuľku prerozdelenia dotácií pre TJ, ŠK a ZŠ 
je mesto povinné zverejniť na svojej internetovej stránke. 
 
Uznesenie č.7/2010  
Prerozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 pre oblasť športu  
s uvedením prijímateľa a výšky dotácie zverejniť na internetovej stránke mesta podľa Zákona 
č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Z: Kavoňová 
T: do 31. marca 2010 
 
4. Správa o činnosti športovej komisie za rok 2009. 
 
Ing. Lukáčová – v materiáloch na dnešnú športovú komisiu je priložená správa o činnosti 
športovej komisie za rok 2009 spracovaná tajomníčkou  p.Kavoňovou a predsedom športovej 
komisie  p. Starečkom   
viď. príloha č.1 zápisnice 
Otváram diskusiu. 
p. Vydarená – pri ZŠ sa stretávajú mladí a škola je neustále ničená vandalmi. Kým ten areál 
nebude riadne oplotený, nič sa nezmení. 
Ing. Lukáčová – k tejto téme bude mesto hľadať riešenie v spolupráci s riaditeľom Mgr. 
Horniakom. Problematika vandalizmu má však hlbšie príčiny a bude ju potrebné riešiť 
komplexne.  
Ing. Krajčovič – ani oplotením sa nič nedosiahne.  
p. Irsák – ja navrhujem vzhľadom k uvedenému bodu ohľadom Sokolovne aby sa zvolené 
prezídium AŠK Sereď prišlo predstaviť na športovú komisiu a prednieslo nám svoje 
predstavy s dokončením Sokolovne.  
Ing. Krajčovič – výbor s tým určite nebude mať žiadny problém.  
ROZPRAVA 
 
5. Rôzne 
 
Ing. Krajčovič – ja by som vás chcel informovať o jednom probléme, ktorému v tomto 
období čelíme. Medzinárodná  basketbalová asociácia zmenila rozmery čiar basketbalového 
ihriska. Ak to nedáme do poriadku a neprekreslíme čiary, nebudeme môcť hrať súťaž. Na ZŠ 
J.A.Komenského sa to rieši, oboznámil som s danou situáciou aj p. riaditeľku Obchodnej  
akadémie. Škola má triedy zamerané na basketbal, preto verím, že nájdeme spoločné riešenie 
s  finančným spolupodielaním sa na úprave značenia palubovky. 
Ďalšia vec je, že sa mení aj časomiera, tak vzniknú ďalšie náklady so zakúpením novej, 
platnej podľa medzinárodných basketbalových noriem. 
ROZPRAVA  
p. Vydarená – bolo by vhodné dohodnúť sa na termíne ďalšieho zasadnutia športovej 
komisie vo veci zabezpečenia sprievodných športových podujatí počas SHJ. 
p. Novák – navrhujem zasadnutie koncom apríla alebo začiatkom mája 
 
6. Záver 
 
Ing. Lukáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila stretnutie. 

                                                                      
                                                                          
 

                                                                                Róbert Stareček, v.r. 
                                                                         predseda športovej komisie 
 
Za správnosť zápisu:                                                                                       
tajomníčka:   Kavoňová Eva 



príloha č.1     Vyhodnotenie činnosti  športovej komisie za rok 2009              
 
- schválenie kritérií na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2009. 
 

- účelové dotácie za oblasť športu – prerokovanie návrhov projektov, predložených v zmysle VZN č. 5/2006 
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
 

- schválenie návrhu prerozdelenia  dotácií. 
 

- opakovane bolo prerokované financovanie športu z rozpočtu mesta Sereď, vytváranie podmienok pre širšiu 
   účasť na športe, skvalitnenie materiálno-technických podmienok 
 

- uplynutie termínu doby výpožičky  floorbalových mantinelov 
  prerokovanie návrhov ďalšieho postupu nakladania s floorbalovými mantinelmi 
  prerokovanie žiadosti Floorbalového klubu o predĺženie Zmluvy o výpožičke floorbalových mantinelov 
 

- uplynutie termínu doby výpožičky tenisového nahrávacieho stroja 
  prerokovanie návrhov ďalšieho postupu nakladania s tenisovým nahrávacím strojom 
  prerokovanie žiadosti tenisového klubu o predĺženie zmluvy o výpožičke nahrávacieho stroja 
 

- prerozdelenie dotácií pre TJaŠK na činnosť v druhom polroku 2009 
 

- prehodnotenie výšky dotácií pre TJaŠK v druhom polroku 2009 z dôvodu nutnosti prijatia úsporných  
  opatrení v oblasti výdavkov rozpočtu mesta na rok 2009 z titulu dopadu finančnej krízy: zníženie dotácií 
  o 10% zo schváleného rozpočtu 
 

- príprava slávnostnej akadémie Oceňovania športovcov ( technicko-organizačné zabezpečenie) 
 

- schválenie kritérií na Oceňovanie športovcov. 
 

- prerokovanie došlých návrhov na Oceňovanie športovcov, ktoré boli doručené predsedami TJ a ŠK. 
 
Ostatné oblasti činnosti športovej komisie 
 

- informácie o pripravovaných sprievodných podujatiach počas hodového jarmoku v Seredi, na ktorých sa 
  podielali kluby: TJ Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Stolnotenisový klub Mladosť. 
 

- poškodenie hlavnej hracej plochy na Mestskom štadióne, informácie pre členov komisie o aktuálnom 
  stave prác zabezpečujúcich opravu poškodeného trávnika Mestského štadióna 
 

- otvorenie multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom pri ZŠ J. Fándlyho 
 

- využitie info tabúľ jednotlivými TJaŠK v centre mesta Sereď 
 

- účasť na celomestských športových podujatiach a podujatiach organizovaných TJaŠK 
 

- návšteva delegácie poslancov MsZ z Holandska, príprava spoločného stretnutia za účasti predsedov TJaŠK  
  na  futbalovom štadióne  
 

- informácie o aktuálnych výsledkoch v súťažiach TJaŠK 
 

- opakovane sa prerokúvala nečinnosť mesta pri budovaní rekreačno-športového areálu pri Riviére, urgencia 
  k činnosti 
 

- pozemok vo výpožičke ŠK Cyklo Tour Sereď pri ZŠ P.O.Hviezdoslava, nespokojnosť s aktuálnym 
 stavom údržby pozemku 
 

- informácie o stave riešenia dostavby objektu Sokolovne pre účely športového vyžitia 
                                                                            
 
 
                                                                                                      Róbert Stareček, v.r. 
                                                                                            predseda Športovej komisie pri MsZ 
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Zápisnica 
z rokovania  kultúrnej komisie, konanej dňa  11.3. 2010 

 
Prítomní.: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Informácia  o  návrhu zmluvy s vydavateľom Seredských noviniek 
3. Prerokovanie  predložených  žiadostí o poskytnutie dotácií  z rozpočtu mesta  pre 

oblasť kultúry a kultúrnych aktivít v zmysle VZN č. 5/2006    
4. Informácia o pripravovaných  programoch  DK v Seredi  
5. Rôzne 

 
K bodu l  
Predseda komisie pán  Koričanský  otvoril  rokovanie  a oboznámil prítomných s programom 
rokovania, ktorý bol  členmi  komisie schválený.   
 
K bodu 2  
p. Funtalová – informovala členov  komisie   o otázke týkajúcej sa   návrhu zmluvy  na 
vydávanie Seredských noviniek  pánom Kováčom.  Mestské zastupiteľstvo v Seredi  schválilo 
v rozpočte   mesta  finančné prostriedky na vydávanie Seredských  noviniek  s tým, že  bude   
ponechaný počet vydaných  čísel  t.j. 10  za  tú istú cenu tak  ako v roku 2009.  
V spracovanom návrhu zmluvy bolo  navrhnuté uzatvoriť  zmluvu   do 31.12. 2010.   Pán 
Kováč predložil protinávrh, v ktorom žiadal  zmeniť  termín  platnosti zmluvy   na dobu 
neurčitú, ďalej žiadal navýšenie finančných prostriedkov cca o 6640,- € a možnosť využívania 
reklamy v Seredských  novinkách.  Navýšenie  finančných  prostriedkov zdôvodnil vysokými 
nákladmi. Z hľadiska času je to náročné, pretože všetky  podklady   pripravuje sám .  
 
p. Šajbidorová -   hlavnou  prioritou  vydávania Seredských noviniek je zabezpečiť   
informácie  pre  občanov mesta z rôznych oblastí a života v meste.  V poslednom období   sú 
v Seredských  novinkách  publikované  rozsiahle  články týkajúce sa  jednej oblasti , čím sa 
rôznorodosť informácií  stráca. Kladne hodnotí novinky  z hľadiska  objektivity názorov,  je 
umožnené  vyjadrenie  viacerých názorov k predloženej  problematike.  
 
Kultúrna  komisia   odporúča dve alternatívy  pri schvaľovaní  navrhovanej zmluvy pre    
vydavateľa  Seredských noviniek  a to umožniť reklamu s tým, že  nebudú navýšené  finančné 
prostriedky    alebo v prípade  navýšenia finančných  prostriedkov  neumožniť   reklamu.  
 
K bodu 3 
Predseda komisie informoval členov  o predložených    žiadostiach  na  poskytnutie  dotácií  
z rozpočtu mesta.  Bolo podaných 11 žiadostí. V rozpočte mesta    bola na  poskytnutie dotácií  
pre  oblasť kultúry a kultúrnych aktivít  schválená  čiastka  7818,- €.  Mesto  Sereď  
vzhľadom na  finančnú situáciu  nemôže poskytnúť  dotácie  v požadovanej  výške  pre 
všetkých žiadateľov .  Potrebné  je  jednotlivé  žiadosti posúdiť  a  rozhodnúť  o výške  dotácií  
pre jednotlivé projekty .  Pre  oboznámenie členov  s podanými žiadosťami   odporučili 
členovia komisie, aby   v budúcnosti  bolo možné  podávať  žiadostí cez e-mailovú poštu , 
čím by  sa  umožnilo  aj ich odosielanie   členom.   
 
 



 2 

Členovia  kultúrnej komisie  po posúdení  predložených projektov    odporúčajú poskytnutie 
nasledovných dotácií: 
1. Fotoklub Váh                          500,- € 
2. OZ Vodný hrad                            1 100,- € 
3. Spevácky zbor Gaudette                    1 100,-€  
4. MO Matice slovenskej                 600,- € 
5. OZ Krásna hudba                    1 000,- €  
6. ZUŠ  Sereď                                    640,-€ 
7. OZ Koménium                                      0 
8. Dcérocirkev Sereď                                 0 
9. TJ Rozkvet Stredný Čepeň             250 ,- € 
10. Spevácky zbor ZVON                       1 100,- € 
11. Združenie pre rozvoj regionálnej kultúry  1  528,- €    
Spolu         7  818,- €  
 
Združenie   pre rozvoj  regionálnej kultúry podalo viac projektov,  kultúrna komisia  odporúča  
schváliť dotáciu  pre  nasledovné projekty :  
- projekt Seredská duchovná slávnosť      1 000,- € 
- Vatra zvrchovanosti                                   200,- € 
- Vatra SNP                                                  200,- € 
- koncert klasickej  hudby                            128 ,- €    
Spolu             1 528,- €   
 
- Projekty  podané OZ Koménium a Dcérocirkev Sereď   nespĺňajú   kritériá  schválené   
kultúrnou komisiou, preto komisia neodporúča   schváliť ich  žiadosť o poskytnutie dotácie .   
 
Žiadosť  Sereď Online   
Kultúrna komisia bola  oboznámená o podaní žiadosti o poskytnutie  dotácie pre Sereď 
Online.  Požadovaná čiastke  je cca 15 tis.€.  
 
K uvedenej  žiadosti   vyjadrila   nasledovné stanovisko: 
Pre sprístupnenie informácií z kultúrnej  oblasti postačujú  Seredské novinky. Mesto Sereď 
podporuje propagáciu  mesta prostredníctvom  súborov, ktoré pôsobia  v kultúrnej oblasti 
v našom meste a podporuje rozvoj týchto organizácií.  Obsah  internetového spravodajstva    
je zameraný na kultúrnu  oblasť v malej miere, preto  neodporúča schválenie predloženej 
žiadosti.     
 
K bodu 4 
Predseda kultúrnej komisie  p. Koričanský   informoval o plánovaných  kultúrnych  
podujatiach  v nasledujúcich  mesiacoch . Taktiež  oboznámil  členov  s pripravovaným 
programom   počas konania  seredského hodového jarmoku.   
 
  V Seredi, dňa 12.3. 2010 
 
Zapísala: Kolláriková  
 
            Michal Koričanský 
        predseda kultúrnej komisie  
 



Komisia životného prostredia pri MsZ Sereď  

  

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie životného prostredia zo dňa  24.3.2010  

 
 
 

Zasadnutie komisie životného prostredia sa uskutočnilo v stredu 24.3.2010 o 16,30 hod.          
za účasti potrebného množstva členov komisie (viď. prezenčná listina).   
 
 
Program : 

1. Zahájenie 
2. Čistenie mesta po zimnej údržbe.  
3. Riešenie problému neplatičov na Cukrovarskej ulici – rómska komunita.  
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 
 

1.  Zahájenie. 
Zasadnutie komisie zahájil a prítomných privítal predseda komisie Mgr. Tóth.  Oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia  komisie. 
 

2.  Čistenie mesta po zimnej údržbe.  
 

Mgr. Gablík  
- informoval prítomných o harmonograme čistenia miestnych komunikácií po zimnom 

posype.  Uvedená činnosť bude vykonávaná R- pracovníkmi mesta Sereď v spolupráci 
so Slovenskou správou ciest, ktorá zabezpečí odvoz posypového materiálu z krajníc. 
Čistenie približne 60 km komunikácií potrvá cca 2 mesiace.  

- V ďaľšom informoval prítomných o prebiehajúcom jarnom čistení mesta Sereď 
a zberu veľkoobjemných odpadov v určených lokalitách v rámci mesta. 

 
3. Riešenie problému neplatičov na Cukrovarskej ulici – rómska komunita 
 
Mgr. Gablík 

- informoval o rómskej komunite na Cukrovarskej ul. v Seredi, ktorá bola do r. 2009 
pod správou MBP. Vzhľadom na skutočnosť, že dlhodobo neplatili poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu, MBP odstúpil od správcovstva a celá problematika s výberom 
poplatkov bude riešená na oddelení životného prostredia. Termín prvej splátky                  
za r. 2010 je stanovený do konca apríla, druhej splátky do konca novembra. Následne 
bude oddelenie životného prostredia riešiť neplatičov v súlade s platnou legislatívou.   

Mgr. Tóth 
- problém neplatičov rómskych občanov je celospoločenský, 
- problematikou vymáhania nedoplatkov za vývoz KO by sa mala zaoberať aj komisia 

verejného poriadku,  
- po doručení aktuálnych platobných výmerov a po preverení aktuálneho stavu v platení 

poplatkov v júni 2010 doporučujem, aby sa daná problematika znovu prerokovala              
na komisii. 

 
 



 
 
Mgr. Vandrašková 

- problematiku neplatičov navrhuje riešiť ráznymi opatreniami, t. j. vyvážať komunálny 
odpad až po zaplatení príslušného poplatku. 

 
p. Tvrdík 

- problém neplatičov v uvedenej lokalite je dlhodobý. Bytová komisia riešila problém 
s nedoplatkami za vodu, kde celkový dlh predstavoval cca 30 tis. €. 

 
 

4. Rôzne 
 
Mgr. Tóth  
- informoval o iniciatíve občanov vyčistiť breh Váhu v lokalite od dreveného mostu            

do campingu až po koniec campingu. Vrecia na odpad a následne odvoz odpadu         
na skládku zabezpečí oddelenie životného prostredia mesta Sereď.  

 
Vyjadrenie komisie ŽP k žiadostiam fyzických a právnických osôb: 
 
- Žiadosť fy Enermont s.r.o. Bratislava o odkúpenie časti pozemku (20 m2)                  

pod transformačnú stanicu na Šulekovskej ulici v Seredi v rámci stavby „DS Sereď, 
Šulekovská ul., zahustenie TS, VN, NN“. 

Komisia životného prostredia odporúča uvedený pozemok fy Enermont s.r.o. Bratislava 
odpredať.  
 
 
 

- Žiadosť p. Lapoša, Murgašova 3294/10, Sereď o dlhodobý prenájom pozemku,              
za účelom vybudovania verejne prístupného parkoviska podľa podmienok 
a technického riešenia daných mestom Sereď.  

Komisia životného prostredia odporučuje uvedený pozemok prenajať a zároveň navrhuje, aby 
žiadateľ po ukončení stavebných prác zrealizoval po obvode parkoviska výsadbu 
stálozeleného živého plotu, ktorý bude slúžiť ako prirodzená zábrana medzi 
novovybudovaným parkoviskom a priľahlou plochou verejnej zelene.  
 
 
 

5.  Záver 
Mgr. Tóth  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.  
 

 
 
V Seredi,  24.3.2010           
 
 

        ......................................... 
  Mgr. Tóth Marek 
predseda komisie ŽP 
 

 
Prílohy: prezenčná listina 
  



 
 
 

Z á z n a m 
z   Komisie   výstavby   a   dopravy   pri   MsZ   v Seredi   zo   dňa  07. 04. 2010 

 
 
Prítomní: dľa  prezenčnej listiny 
Komisia bola zvolaná pozvánkou č. 2/2010  dňa  29.03.2010 
 
Rokovanie zahájil predseda komisie p. Ing. arch. Róbert Kráľ. 
 
 
 
Žiadosti : 
 
 
1. Lapoš Gabriel , Murgašova 2394/10 Sereď – žiadosť o prenájom pozemku na  
    Ul. Legionárska vedľa prevádzky Farby - laky (vybudovanie parkoviska) 
- komisia  o d p o r ú č a   vybudovanie parkoviska s obojstranným státím 
 
2. RNDr. Jozef Prokeš, CSc., Andreja Šulgana č. 6, Nitra – vysporiadanie vzťahov   
    k pozemkom parc. č. 119/1 o výmere 172 m2 a parc.č. 135/100 o výmere 660 m2 ,  k.ú.   
    Horný Čepeň 
-  komisia   o d p o r ú č a   pozemky vysporiadať 
 
3. Enermont  s.r.o., Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku pod transformačnú stanicu,   
    parc. č. 128/102 reg. E, k.ú. Dolný Čepeň, Ul. Šulekovská 
-   komisia  o d p o r ú č a   pozemok odpredať 
   
4. G&G. s.r.o., Čierna Voda 434 – žiadosť o súhlas  na vybudovanie výjazdovej komunikácie   
    na mestskom pozemku parc.č. 1303 – Čerpacia stanica PH Sereď, ulica Šulekovská 
-  komisia  s ú h l a s í   s  technickým riešením 
 
5. Cirkevný zbor ECAV dcérocirkev Sereď ,matkocirkev Trnava – žiadosť o odpredaj    
    pozemku pre bohoslužobné účely evanjelickej cirkvi – parc. č. 374/2, 733/13 
-   komisia sa vyjadrovala k danej žiadosti na zasadnutí dňa 10.6.2009   
    (s  odpredajom  pozemku  k  danému  účelu   komisia    n e s ú h l a s í    z   dôvodu  
      zastavanosti územia) 
    a  02.12.2009 (- navrhované  umiestnené  stavby  je  riešené  na  vysporiadaných     
    pozemkoch  vo vlastníctve  mesta v lokalite Ul. Dolnomajerská, Komenského 
   - v obidvoch alternatívach dochádza ku kolízii so schválenými koncepciami 
   - alt. č. 3,  umiestnenie nárožného polyfunkčného domu 
   - alt. č. 4,  II. etapa výstavby nájomných bytov  (už vybudovaná – pripravená infraštruktúra) 
     Tieto  fakty  komisia  o d p o r ú č a  MsZ  zvážiť). 
-    komisia žiadateľovi odporúča obrátiť aktivity v zmysle faktov  a usmernení   
      podporujúcich túto investíciu v inej lokalite, ktoré odzneli na MsZ   
 
 
 



 
 
 
6.  Prístavba terasy k „Pizzerii kina NOVA“ 
    - komisia berie na vedomie koncepciu prístavby terasy objektu NOVA, s dôrazom na   
      kvalitu  architektonického   konceptu   z   dôvodu   významu   a umiestnenia   vyššej   
      občianskej vybavenosti objektu NOVA 
 
 
Ing. Anna Halabrínová, ved. odd. ÚPaSP  predložila:    
- Návrh ÚP mesta Sereď – Územný plán mesta Sereď Zmeny  a doplnky  – zmena   05a/2009 
- Dodatok č. 6/2010  k VZN mesta Sereď č. 4/2004 k schválenému ÚP mesta Sereď – záväzná   
   časť  
- komisia berie na vedomie  
 
 
Ing. Vladimír Práznovský, ved. OIV informoval: 
- o akútnosti riešenia odľahčenia dopravy z centra mesta - tranzit osobnej a nákladnej dopravy  
 
Na podnet p. poslankyne Bánovskej, Ing. Práznovský predniesol požiadavku navrhnúť ulicu 
Fándlyho ako obytnú zónu, alebo umiestniť v danej lokalite spomaľovače   
- komisia  o d p o r ú č a   navrhnúť obytnú zónu 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. arch. Róbert  K r á ľ 
                                                                                             predseda KV a dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Miklošovičová 
                dňa 07.04.2010 
 


