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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 21.4.2015 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo vo štvrtok  21.4.2015  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        17.30     hod. 

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

JUDr. Klenovič, JUDr. Takáč, Mgr. Kráľovič, JUDr. Tóth, JUDr. 

Gašparovičová, JUDr. Hudák      

 

Ospravedlnení:    
 

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. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

4. Návrh platu primátora 

5. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

6. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

BOD č. 1 

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

komisie, hostí. Všetci členovia komisie boli prítomní. 

 

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 

Návrh nariadenia predniesla p. Nagyová. Komisia konštatuje, že k návrhu neboli doručené 

žiadne zásadné pripomienky. Predložený návrh VZN komisia prerokovala a odporúča ho po 

zapracovaní  pripomienok prerokovať na MsZ dňa 23.4.2015. 

Komisia uviedla nasledovné pripomienky 

-Zmena názvu častí nariadenia na Všeobecné ustanovenia, Osobitné ustanovenia 

a Záverečné ustanovenia 

-Zmena §31: Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu 

Nájomné za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca trhoviska v nájomnej 

zmluve podľa cenníka minimálneho nájomného schváleného mestom Sereď v prílohe č.7 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „zásady hospodárenia“). 
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-Zmena § 38: Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

Nájomné za prenájom predajného zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca 

trhoviska v nájomnej zmluve podľa cenníka minimálneho nájomného schváleného mestom Sereď  

v zásadách hospodárenia. 

-Zmena § 45: Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

Nájomné za prenájom predajného zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca 

trhoviska v nájomnej zmluve podľa cenníka minimálneho nájomného schváleného mestom Sereď  

v zásadách hospodárenia. 

-Zmena § 52: Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu 

Nájomné za prenájom predajného zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta určuje správca 

trhoviska v nájomnej zmluve podľa cenníka minimálneho nájomného schváleného mestom Sereď  

v zásadách hospodárenia. 

Na základe týchto pripomienok komisia navrhuje aby MsZ samostatným uznesením 

schválilo cenník minimálneho nájomného ako prílohu zásad hospodárenia. 

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

BOD č. 3 

Záverečný účet mesta Sereď za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

Materiál predniesla Ing. Florišová. Predložený materiál komisia berie na vedomie bez 

pripomienok a odporúča schváliť na MsZ dňa 23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Návrh platu primátora 

Materiál predniesla Ing. Florišová. Komisia predložený materiál odporúča prerokovať 

a schváliť na MsZ dňa 23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 5 

Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

Materiál predniesol JUDr. Irsák. Komisia materiál prerokovala a odporúča ho schváliť na 

MsZ dňa 23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 
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PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 6 

Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

Materiály predniesla p. Nagyová. 

A.) Nájom majetku 

1.Nebytové priestory na Krásnej ul. 

2.Pozemok na Trnavskej ul. 

3.Nebytový priestor na Legionárskej ul. 

4. Nebytový priestor na Legionárskej ul. 

5. Pozemok na Parkovej ul. 

Komisia materiály prerokovala a odporúča ich prerokovať a schváliť na MsZ dňa 

23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

 

B.) Zámer prevodu majetku 

1.Pozemok na Železničnej ul. 

2. Pozemok na Mlynárskej ul. 

Komisia materiály prerokovala a odporúča schváliť zámer predaja na MsZ dňa 23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

C.) Prevod majetku 

1.Pozemok na Strednočepenskej ul. 

2.Prevod vlastníctva bytu č. 14 

3. Prevod vlastníctva bytu č. 12 

Komisia materiály prerokovala a odporúča schváliť na MsZ dňa 23.4.2015. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

D.) Nakladanie s pohľadávkami mesta 

1. Zánik daňových nedoplatkov za komunálny odpad 

2.Odpis pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby 

Komisia materiály prerokovala, berie na vedomie a odporúča prerokovať na MsZ dňa 

23.4.2015. 
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8 

ZA: 8 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

BOD č. 7 

V bode „rôzne“ nebol žiadny materiál na prerokovanie. 

 

BOD č. 8 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Michal Irsák, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Romana Popluhárová 

                tajomníčka komisie 

Dňa:         21.4.2015 


