
Dôvodová správa: 

Štatút mesta Sereď bol spracovaný na základe uznesenia MsZ 15/2011 B z 11.1.2011. Potrebu nového 
štatútu si vynútili nové podmienky  legislatívy i zmeny uskutočnené v štruktúre orgánov mesta po 
1.1.2011 v meste Sereď. Na rokovaní MsZ 15. 2. 2011 bol návrh štatútu z programu vyradený. Po jeho 
opätovnom predložení na prerokovanie Legislatívno-právnej komisie bol komisiou posúdený a 
31.3.2011 k nemu komisia zaujala stanovisko, a podala niekoľko pripomienok, ktoré vychádzali 
predovšetkým z obsahu navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 – legislatívne 
pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení. Štatút bol na rokovanie MsZ 15. 2. 2011  
pripravovaný ako dokument, ktorý mal nahradiť nateraz platný Štatút mesta z 9. 9. 2003. Tento návrh 
je predložený ako návrh všeobecne záväzného nariadenia. Dôvodom, prečo je štatút navrhovaný vo 
forme všeobecne záväzného nariadenia je skutočnosť, že podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení je všeobecne záväzné nariadenie mesta najvyššou právnou normou obce. V znení zákona teda 
záväznosť štatútu, ktorý nie je prijatý ako VZN nie je podložená a odôvodniteľná. K návrhu štatútu 
dala legislatívnoprávna komisia na svojom rokovaní 31.3.2011 spolu 14 pripomienok v tomto znení.. 
Z nich 12 už bolo zohľadnených a štatút v ich zmysle bol doplnený a prepracovaný do formy, ktorá je 
predložená na prerokovanie. O dvoch pripomienkach Legislatívno-právnej komisie môže rozhodnúť 
iba zastupiteľstvo.  

1. Legislatívno-právna komisia odporúča ustanovenia § 26 až 30 prepracovať podľa vzoru iných 
miest a dáva na zváženie, či je používanie symbolov mesta iným subjektom  vhodné. 

2. Ďalším odporúčaním komisie je posúdenie, či štatút ako najvyššia právna norma mesta má 
riešiť vo svojich ustanoveniach vec takú konkrétnu, akou je ustanovenie § 29, podľa ktorého 
je  používanie symbolov mesta bez súhlasu mesta posudzované ako priestupok. 

3. Komisia rovnako odporučila zvážiť, či vedenie kroniky mesta je vecou, ktorú by mal štatút 
mesta obsahovať.  

Z uvedených dôvodov sú navrhnuté tri alternatívy možných rozhodnutí pri prijímaní štatútu: 

A. Schváliť  štatút v tej forme, v akej je predložený, teda nezohľadniť uvedené 
pripomienky Legislatívno-právnej komisie. 

B. Zohľadniť pripomienky komisie a uzniesť sa na novom znení § 26, 27, 28, 29, 30, a 
neriešiť v štatúte vedenie kroniky mesta, t. znamená vypustiť  SIEDMU HLAVU 
štatútu  KRONIKA MESTA SEREĎ - § 35. 

C. C.   Zohľadniť pripomienky komisie a uzniesť sa na novom znení § 26, 27, 28, 29, 30 
a ponechať v štatúte SIEDMU HLAVU štatútu  KRONIKA MESTA SEREĎ - § 35. 

 


