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Zápisnica 

z rokovania   legislatívno-právnej komisie  ,  konaného  dňa  10.2. 2015 

začiatok   zasadnutia:  16.00  hod.  
koniec  zasadnutia:      17.30     hod.  
 
Prítomní: JUDr.  Irsák, JUDr.  Hudák,  Ing. Šimončík, JUDr.  Klenovič, JUDr.Gašparovičová, 
JUDr.  Takáč       

Ospravedlnení:  Mgr. Královič,  JUDr. Tóth    

Program :  

1.) Otvorenie 
2.)  Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl          

a školských zariadení na rok 2015 – 2. čítanie 
3.) Štatút mesta Sereď – 2. čítanie 
4.) Rokovací poriadok MsZ  
5.) Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií a tajomníčok komisií 
6.) Žiadosť poslanca P. Kurbela o vykonanie kontroly 
7.) Mestská polícia Sereď 
            a/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za r. 2014 
            b/ Návrh na úpravu výšky mzdy zamestnancov Mestskej polície 
8.) Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A.)Nájom majetku 
B.)Prevod majetku  

9.)       Rôzne 
10.) Záver 
 
Bod  č. 1.  
Rokovanie  komisie  otvoril  a viedol  JUDr .Irsák  , predseda   legislatívno –právnej  komisie. 
Privítal   prítomných  členov  komisie,   Ing. Krajčoviča, prednostu  MsÚ, Mgr. Kováčovú, 
vedúcu oddelenia  ŠKRaŠ,  p, Nagyovú,  referentku  finančného oddelenia  
Predložený program   bol   komisiou  schválený . 

Bod č. 2 

Uznesenie č.  1 

Návrh VZN č. .../2015 mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej 
školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2015 – 2. čítanie 
Predložený   materiál  odprezentovala   Mgr. Kováčová, ktorá  materiál  spracovala. Návrh  
VZN    bol  pripomienkovaný   na   zasadnutí   LPK     v 1. čítaní,  pripomienky    boli  
zapracované   do   návrhu VZN.       
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Po  doplnení  pripomienok   a    zverejnení    bol    návrh VZN    doplnený  o nasledovné 
pripomienky, ktoré   navrhuje  zapracovať  :     
1) v § 1 ods. navrhujeme vypustiť poznámky pod čiarou, ktoré definujú menovite jednotlivé 
školy a školské zariadenia   a toto nahradiť formuláciou „ a uvedených v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia...“ 
2) v § 3 ods. 1 doplniť „a ostatných osôb podľa  §2 ods. 5 písm. d) tohto nariadenia“ – pretože 
do CVČ môžu chodiť aj iné osoby a mesto na ne prispieva 
3) zmeniť znenie § 6 nasledovne:  
„Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných na účel podľa §2 ods.1 tohto 
nariadenia sa pre rok 2015 určí súčinom údajov o počte žiakov, detí a ostatných osôb 
poskytnutých podľa doterajšieho nariadenia  a výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na žiaka alebo dieťa školy alebo školského zariadenia určenej v prílohe č.1 tohto 
nariadenia.“ 
4) na základe schválenej I. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 zmeniť výšku 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa na rok  
2015 nasledovne:  
 
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
individuálna forma vyučovania 779,432 802,031 

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
skupinová forma vyučovania 478,601 492,476 

 

Komisia  prerokovala  predložený  návrh   VZN  o financovaní základnej umeleckej 
školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2015 – po doplnení  pripomienok   
odporúča    prerokovať   na  MsZ  12.2. 2015  

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za:6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0  
 

Bod č. 3 

Uznesenie č.  2 

Štatút mesta Sereď – 2. čítanie 
Predložený  materiál    bol   prerokovaný  na LPK v druhom čítaní . V zákone   o obecnom 
zriadení   nie  je   stanovené,   že  v Štatúte mesta   Sereď    musí   byť   uvedená   náplň  
činností  jednotlivých   komisií.       

Komisia  po prerokovaní    Štatútu  mesta   Sereď   odporúča   



3 

 

- neuvádzať      činnosti  komisií     do   Štatútu  mesta  Sereď,     
- činnosť   a  úlohy   komisií     zakomponovať  do  Rokovacieho poriadku   komisií   

alebo  prijať  v tejto   veci  samostatné  uznesenie          
     

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti:0 
Zdržal  sa : 0 
 
Bod  č. 4 

Uznesenie č.  3 
 

Rokovací poriadok MsZ  
Predložený  materiál   bol   prerokovaný  na  LPK. Členovia    komisie mali pripomienky 
k zneniu   Rokovacieho  poriadku  MsZ v nasledovných  ustanoveniach: 

-  § 11, ods. 2, písm. e/ -     MsZ  ukladá  úlohy  prednostovi  MsÚ  - nie  je  v súlade so  
zákonom   

- § 9, ods.  11, písm. h/ - vystúpenie  občanov na rokovaní  MsZ        -  upraviť  inak  
- § 13 , ods.  2 – požadovanie    informácií  od fyzických a právnických osôb, ktoré 

vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich 
podnikania – vypustiť  z rokovacieho poriadku    

 
Komisia    prerokovala   predložený materiál   a odporúča      stiahnuť    z rokovania 
predkladaný  materiál    a pripraviť   nový  Rokovací  poriadok   MsZ   
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
 
Bod.  č.  5 

Uznesenie č.  4 
 

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií a tajomníčok komisií 
Predložený  materiál    predniesol  JUDr.  Irsák  , predseda legislatívno-právnej  komisie .   
 Návrh nových zásad odmeňovania upravuje odmeňovanie členov komisií / poslancov, iných 
členov komisie, predsedov komisií a tajomníkov stálych a dočasných komisií / za ich 
skutočnú činnosť a prácu a to za každé zasadnutie komisie, koeficientom podľa Prílohy.  

Odmeňovanie iných členov komisií než poslancov a tajomníkov, nie je  návrhom dotknuté.  

Zmena, resp. nové zásady odmeňovania nepredpokladá zvýšenie výdavkov mesta na 
odmeňovanie poslancov, členov komisií a tajomníkov komisií.  
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Komisia prerokovala Zásady  odmeňovania  poslancov  MsZ, členov  komisií   
a tajomníčok  komisií  odporúča  prerokovať   .   
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
Bod č.   6   

Uznesenie č.  5 
Žiadosť poslanca P. Kurbela o vykonanie kontroly 
Predložený  materiál   bol  prezentovaný    Ing. Krajčovičom.  Poslanec   p. Kurbel  predložil 
žiadosť   hlavnej  kontrolórke   na  vykonanie  kontroly  

- týkajúcej  sa   predaja  resp. prenájmu  MsBP,  
- výberu nájomcu, ktorý  v čase podpisu  zmluvy nemal licenciu  na dodávku tepla 
- V zmysle    uznesenia  Okresnej  prokuratúry  Galanta preskúmať    všetky  zákonné  

alebo nezákonné postupy  pred podpisom a po podpise zmluvy  o nájme  
technologických   zariadení    

 
Kompetencia  uložiť   vykonanie kontroly hlavným kontrolórom   patrí  zo zákona mestskému 
zastupiteľstvu .      
 
Komisia   prerokovala  žiadosť poslanca p. Kurbela na  vykonanie  kontroly  hlavnou   
kontrolórkou,  rozhodnutie  ponecháva   na    MsZ     
 Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa :  0 
 
 
Bod č.  7 

Uznesenie č.  6 
 
a/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za r. 2014 
 
Komisia  berie  na  vedomie    Informatívnu  správu  o činnosti  Mestskej polície   za  r.  
2014 a odporúča  prerokovať  na  MsZ   12.2. 2015    
 
Hlasovanie:  
Prítomní:6 
Za: 6 
Proti: 0 
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Zdržal  sa : 0 
 
b/ Mestská polícia Sereď – návrh  na   úpravu výšky  mzdy  zamestnancov   
MsP .    
Komisia   prerokovala   predložený   návrh  na   úpravu  výšky  mzdy zamestnancov  
MsP  a odporúča  ho prerokovať   na  MsZ   
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
 
Bod  č.   8 

Uznesenie č.  7 
 

Nakladanie s majetkom mesta Sereď 
a/ Nájom majetku 

1.Nebytové priestory na Kuznámyho ul. –PRO TEC   
Legislatívno-právna  komisia   berie  na  vedomie  žiadosť  spoločnosti  PRO TEC  na  
prenájom   priestorov   a odporúča   prerokovať  na MsZ   12.2. 2015  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
 
2. Pozemok na Vonkajšom rade – Sabo   
Legislatívno-právna  komisia   berie  na  vedomie  žiadosť   p.  Sabu o prenájom   
pozemku  na Vonkajšom rade      a odporúča   prerokovať  na MsZ  12.2. 2015  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
3. Pozemok na Čepenskej ul. – zmena   nájomcu  garáže     
Legislatívno-právna  komisia  berie   na  vedomie  žiadosť  o nájom pozemku pod  
garážou       a odporúča   prerokovať  na MsZ   12.2. 2015 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
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Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
 
b/Prevod majetku  
1. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň –Ivan Bihári   
Legislatívno-právna  komisia berie  na  vedomie  žiadosť p. Biháriho  o predaj pozemku    
a odporúča   prerokovať  na  MsZ 12.2. 2015    
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
 
2. Pozemok na Pažitnej ul. – Tomáš  Weiss  
Legislatívno-právna  komisia  berie  na  vedomie žiadosť   p. Weissa o predaj  časti  
pozemku    a odporúča   prerokovať  na MsZ   12.2. 2015 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal  sa : 0 
 
Bod  č. 9 

V rámci  bodu rôzne  nebol   prerokovávaný  žiadny  materiál.   

Bod. 10 

Predseda   komisie    ukončil   rokovanie  legislatívno-právnej  komisie    a poďakoval  
prítomným   za   účasť.  

 
 
       JUDr. Michal   Irsák   
       predseda legislatívno  

 právnej   komisie   

 

 

zapísala: Kolláriková 

dňa :  10.2. 2015     


