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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 1.4.2015 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v stredu  1.4.2015  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        16.55     hod. 

 
Prítomní:             JUDr. Irsák,  p. Popluhárová, Ing. Šimončík,  

JUDr. Klenovič, JUDr. Gašparovičová, JUDr. Takáč,  

 

Ospravedlnení:   Mgr. Kráľovič, JUDr. Tóth, JUDr. Martin Hudák 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy 

3. Informácia o zániku daňových nedoplatkov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Michal Irsák, privítal  prítomných členov 

komisie, hostí a ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie Mgr. Kráľoviča, JUDr. Tótha 

a JUDr. Hudáka. 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy – 1. čítanie 

Návrh nariadenia predniesol JUDr. Miloš Klenovič. Komisia predložený návrh VZN 

prerokovala a odporúča ho zverejniť spôsobom obvyklým po zapracovaní pripomienok. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3 

Informácia o zániku daňových nedoplatkov 

Komisia materiál prerokovala. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 6 

V bode „rôzne“ boli predložené dva materiály na prerokovanie: 

1. Návrh na zrušenie VZN č. 6/2012 o parkovaní na verejných priestranstvách 

2. Návrh na zrušenie VZN č. 3/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta 

Sereď.  
Komisia návrhy prerokovala a odporúča zrušiť oba materiály. 

 

 

BOD č. 7 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

               

 

 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Michal Irsák, v. r.  

                                                                                                                 predseda komisie 

  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Romana Popluhárová 

                 tajomníčka komisie 

Dňa:         2.4.2015 
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