
Legislatívno-právna komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi 

 

 

Pozvánka 

 
Pozývam Vás na zasadnutie Legislatívno-právnej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa 

uskutoční  v malej zasadačke na MsÚ v Seredi 

 

 

dňa 06.12.2022 (utorok) o 16.30 hod. 

 
 

s nasledovným programom: 

 
1.) Otvorenie 

2.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení- Mgr. Kováčová 

3.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení- Mgr. Kováčová 

4.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  9/2019 o miestnej  

dani z nehnuteľností-  JUDr. Ing. Vargová    

5.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších nariadení-               

Bc. Vohláriková                

6.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení- 

Bc. Vohláriková    

7.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021, ktorým mesto Sereď 

schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď- Bc. Vohláriková   

8.) Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov-                     

PhDr. Adamčíková               

9.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2009 o 

úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení- PhDr. Adamčíková           

10.) Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025 

A. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 – 2025          

11.) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023  

12.) Nadobudnutie nehnuteľného  majetku do majetku mesta Sereď- Ing. Šišo     

A. Nadobudnutie štyroch parkovacích miest - Norbi & Tuti Group s.r.o.   

B. Nadobudnutie pozemkov, cestnej komunikácie, chodníka, zeleného pásu, verejného 

osvetlenia, vpustov a samovsakovacieho systému - Haus Land s.r.o.  
13.) Nakladanie s majetkom mesta Sereď- JUDr. Ing. Vargová 
A. Nájom majetku  

GODY GROUP, s.r.o. – parkovacie miesta v Zámockom parku 

B. Zámer prevodu majetku mesta 

1. Farma Majcichov, a.s.- pozemok v lokalite Malý háj 

2. Pavol Baláži a manž.- pozemok pod garážou Šulekovská ulica 



3. Kvetoslava Andrássyová- pozemok na Ulici Ivana Krasku 

4. Anton Dulák- pozemok na Hornočepeňskej ulici 

C. Prevod majetku mesta 

1. Margita Drozdová-  pozemok na Ulici Vonkajší rad 

2. OLDTIMER- MÚZEUM SEREĎ, o.z. - prístrešok v bývalých kasárňach 

D. Zriadenie vecného bremena 

1. NB services, s.r.o.- Kasárenská ulica (vjazd, prípojky) 

2. NB services, s.r.o.- Vinárska ulica (vjazd, prípojky) 

3. RACEN spol. s r.o.- pozemky mesta na účel rekonštrukcie potrubných vedení 

4. Agrostav, s.r.o.- pozemky na Vinárskej ulici 

5. JAV 4, s.r.o.- pozemok na Kasárenskej ulici 

E. Prehodnotenie výšky minimálneho nájomného upraveného v prílohách č. 3,4,5,6 a 12 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
14.) Informácia o skončení  nájomnej  zmluvy so spoločnosťou Mestská poliklinika               

Sereď, s.r.o. v decembri 2023 a návrh ďalšieho postupu riešenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v meste- JUDr. Ing. Vargová 

15.) Rôzne  
16.) Záver 

 
S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Miloš Klenovič 

        predseda komisie 

 

 

 

 

 
Vybavuje: Martina Hilková 


