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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 22.10.2015 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo vo štvrtok 22.10.2015  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        17.00     hod. 

 
Prítomní:             JUDr. Irsák,  p. Popluhárová, JUDr. Klenovič, , JUDr. Gašparovičová, 

JUDr. Hudák, JUDr. Tóth     

 

Ospravedlnení:   Mgr. Kráľovič, Ing. Šimončík, JUDr. Takáč 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných 

škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych 

daniach 

4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Územný plán mesta Sereď 

6. Rôzne 

7. 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. Ing. Šimončíka 

a JUDr. Takáča 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných 

škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

Návrh VZN predniesla Mgr. Kováčová. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť spôsobom obvyklým po zapracovaní 

následných pripomienok: 

- V § 1 sa mení veta – „Toto nariadenie určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom“ na Toto nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej je mesto Sereď zriaďovateľom. 

- § 4 a § 5 sa zlúčia do jedného § 4. 

- V návrhu, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy  sa mení 1. veta 

nariadenia nasledovne: 

Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. xx/2015 zo dňa 12. 11. 2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základných škôl“ (ďalej len „nariadenie“).  
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniach 

Návrh VZN predniesla Ing. Florišová. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča zverejniť spôsobom obvyklým po zapracovaní 

následných pripomienok: 

- V Čl. 1 ods. 2. b) vo výške 30 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických 

osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších občanov ako 65 rokov, ... sa mení na vo 

výške 30 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej 

núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov. 

- P. Klenovič upozornil na to,  že sa vo VZN nemajú preberať znenia zo zákona, ako 

napr. v Čl. 1 ods. 2 a 3. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh VZN predniesla p. Klottonová. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť spôsobom obvyklým po zapracovaní 

následných pripomienok: 

-V Čl. 1 – Z „Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. XX/2015, sa mení a dopĺňa nasledovne“ na „Všeobecné záväzné 

nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 zo dňa 11.11.2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne“ 

-V Čl. 1 – Zmena v číslovaní odsekov 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 5 

Územný plán mesta Sereď 

Materiál predniesla Ing. Halabrínová. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť spôsobom obvyklým po zapracovaní 

následných pripomienok: 

- V § 1 bod (2)  sa mení z „Základné zásady, všeobecne záväzné regulatívy, záväzné 

regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy, vymedzenie zastavaného územia obce, 

vymedzenie ochranných pásiem a chránených území,  vymedzenie 

verejnoprospešných stavieb a požiadavky na spracovanie územných plánov zóny, 

ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania 

územia, sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta 
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Sereď C. Záväzná časť územného plánu (textová časť).“ na „Základné zásady, 

všeobecne záväzné regulatívy, záväzné regulatívy pre jednotlivé funkčné plochy, 

vymedzenie zastavaného územia obce, vymedzenie ochranných pásiem a chránených 

území,  vymedzenie verejnoprospešných stavieb a požiadavky na spracovanie 

územných plánov zóny, ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a 

priestorového usporiadania územia, sú záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď(záväzná časť).“ 

- V § 2 sa mení z „Nariadenie je záväzné pre celé administratívne územie mesta Sereď“ 

na „Nariadenie je záväzné pre celé katastrálne územie mesta Sereď“. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 6 

V bode „rôzne“ nebol žiadny materiál na prerokovanie. 

 

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:         23.10.2015 


