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Dodatok č. 2 
 

ŠTATÚT  
MESTA SEREĎ 

 
 

 
Schválený uznesením MsZ č. xx/2015 zo dňa 12.02.2015 

Účinnosť od:  27.02.2015 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Seredi podľa § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Dodatok č. 2 Štatútu mesta 
Sereď 
 
 

Čl. I 

Štatút mesta Sereď sa mení a dopĺňa takto: 

1. Ruší sa § 7 ods. 3. 

2. § 17 ods. 3 sa nahrádza novým znením 

Zastupiteľstvo zriaďuje najmä tieto stále komisie: 

a/ Legislatívno-právna komisia 

Komisia plní najmä tieto úlohy: zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných 
nariadení mesta Sereď,  k materiálom predkladaným na MsZ, ktoré sa týkajú najmä 
nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta 
a MsZ. 

b/ Komisia finančná a majetková 

Komisia plní najmä tieto úlohy: prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ, 
vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa o materiály k nakladaniu s finančnými 
prostriedkami mesta a k nakladaniu s majetkom mesta.  

c/ Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie 

Komisia plní najmä tieto úlohy: zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta,  
k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného 
prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry, posudzuje investičné činnosti mesta. 

d/ Komisia sociálna a kultúrna 

Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadostí občanov o jednorazové sociálne dávky 
a posudzuje žiadostí o dotácie v zmysle VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry. Zaujíma stanoviská ku koncepčným 
materiálom v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry. 

e/ Komisia školská, športová a bytová 

Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje 
výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská 
k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov.  

f/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 



Komisia plní najmä tieto úlohy: sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov 
MsZ, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, preskúmava a predkladá podnety na 
začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. 

 

Čl. II. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 27.02.2015.  

 
V Seredi, dňa ................ 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                                              Ing. Martin Tomčányi  
                                                                                                                     primátor mesta                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

Tento dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 12.02.2015 uznesením 
č. xx/2015. 

 
 
Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:  
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