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

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej
komisie zo dňa 20.03.2012
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v stredu 20.03.2012 v malej zasadacej
miestnosti MsÚ v Seredi.

Začiatok zasadnutia: 16.00 hod.
Koniec zasadnutia: 17.30 hod.

Prítomní:

Ospravedlnení:

JUDr. Irsák, p. Mečochová, JUDr. Pastuchová, Mgr. Klenovič, Mgr. Tóth,
Mgr. Rampašek
Ing. Šimončík, Mgr. Kráľovič

Program:
1.) Otvorenie
2.) Návrh VZN č. 5/2012 o udeľovaní ocenení Mesta Sereď + zmena v Štatúte Mesta
(VI. Hlava - Ocenenia Mesta Sereď)
3.) 1. čítanie Návrhu Nájomnej zmluvy medzi Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď a AŠK
Lokomotíva Sereď
4.) Žiadosť spoločnosti SYNTACHEM, s.r.o., Sereď (Bioplynová stanica)
5.) Žiadosť o kúpu pozemku v Priemyselnom parku
6.) Rôzne
7.) Záver
BOD č. 1
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Michal Irsák, privítal prítomných členov
komisie a hosťa PhDr. Adamčíkovú, vedúcu organizačného oddelenia. Do bodu „rôzne“ bol
doplnený bod programu - Informatívna správa o zvýšení základného imania nepeňažným
vkladom pre spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o.
BOD č. 2
PhDr. Adamčíková predniesla návrh VZN č. 5/2012 o udeľovaní ocenení Mesta Sereď
a následne aj zmenu šiestej hlavy v Štatúte mesta Sereď. Komisia predložený materiál
prerokovala a odporúča ho zverejniť spôsobom obvyklým s nasledovnými pripomienkami:
•
V celom texte VZN vypustiť časti a ponechať len paragrafy
•
V §1 ods. 1 doplniť slovo „podmienky udeľovania“
•
V §1 ods. 2 vypustiť písmeno „f“
•
V §2 ods. 1 vypustiť „na organizačné oddelenie do podateľne“, vzory návrhov
očíslovať ako prílohu č. 1 a prílohu č. 2
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V §2 ods. 2 písmeno „a“ - pri FO vypustiť „zamestnanie“ a zároveň doplniť ako
možnosť navrhovateľa aj PO
V §2 ods. 2 písmeno „b“ - vypustiť „národnosť“
V §2 ods. 3 vypustiť v druhom riadku slovo „riadne“
V §4 ods. 1 vypustiť „vo svete“
§6 ods. 2 zmeniť nasledovne: „Ruší sa VZN č. 1/2004 o udeľovaní ocenení Mesta
Sereď v znení dodatku č. 1 zo dňa (doplniť dátum)“

Komisia Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Sereď prerokovala a odporúča ho zverejniť
spôsobom obvyklým s nasledovnou pripomienkou:
•
V §31 číslo 2 zmeniť celý text nasledovne: „Podmienky udeľovania jednotlivých
ocenení upravuje VZN č. 5/2012 o udeľovaní ocenení Mesta Sereď“.
BOD č. 3
Predložený návrh Nájomnej zmluvy medzi Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď a AŠK
Lokomotíva Sereď bol komisiou prerokovaný, na ďalšom zasadnutí komisie budú spracované
pripomienky k predmetnému materiálu.
BOD č. 4
JUDr. Pastuchová podala informáciu k žiadosti spoločnosti SYNTACHEM, s.r.o., Sereď.
Komisia predloženú žiadosť prerokovala a odporúča schváliť na MsZ zámer Mesta
prenajať pozemok v zmysle žiadosti.
Komisia odporúča riešiť vzťah medzi Mestom Sereď a spoločnosťou SYNTACHEM, s.r.o.,
Sereď Nájomnou zmluvou v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka. (zákon č. 40/1964
Zb.).
BOD č. 5
Komisia predloženú žiadosť spoločnosti COURBIS s.r.o. Trnava prerokovala a odporúča
schváliť na MsZ zámer Mesta predať pozemok v zmysle žiadosti.
BOD č. 6
JUDr. Pastuchová informovala o zámere zvýšiť základné imanie spoločnosti Správa majetku
Sereď, s.r.o. nepeňažným vkladom (objekt Sokolovne). Komisia zobrala informáciu na
vedomie a odporúča na zasadnutie MsZ dňa 19.04.2012 predložiť ekonomické a právne
zdôvodnenie vkladu zvýšenia základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom.
BOD č. 7
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

JUDr. Michal Irsák v. r.
predseda komisie

Zapísala: Martina Mečochová
tajomníčka komisie
Dňa:
21.03.2012

2

