Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej
komisie zo dňa 2.2.2016
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok 2.2. 2016 v malej zasadačke na
MsÚ v Seredi.
Začiatok zasadnutia:
Koniec zasadnutia:

Prítomní:

16.30 hod.
17.30 hod.

JUDr. Irsák, p. Popluhárová, JUDr. Klenovič, , JUDr. Gašparovičová, ,
Ing. Šimončík, JUDr. Takáč, JUDr. Hudák

Ospravedlnení: Mgr. Kráľovič, JUDr. Tóth
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Sereď o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď.
3. Návrh VZN mesta Sereď o financovaní umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení zriadených v meste Sereď v roku 2016.
4. Prevod vlastníctva bytu č. 58, Dolnomajerská ul. č. 1235/9
5. Rôzne
6. 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, a JUDr. Tótha.
BOD č. 2
Návrh VZN mesta Sereď o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď – 1. čítanie
Návrh VZN predniesla p. Navrátilová .Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť
po zapracovaní následných pripomienok:
Vo VZN:
-§1 Predmet úpravy: „Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto Sereď schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď zo dňa 12.1.2016 predložený prevádzkovateľom
pohrebísk – Edita Kašíková, IČO 34 242 953, miesto podnikanie Dolná Streda č. 422, 92563
Dolná Streda.“ zmeniť na „Týmto všeobecne záväzným nariadením mesto Sereď schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď zo dňa 12.1.2016.“
-Článok 5 ods. 1 – „Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku dôstojne
a spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny
Prevádzkovateľa pohrebísk, Zákon o pohrebiskách a svojim konaním nenarúšať dôstojnosť
pohrebiska a dôstojnosť smútočných obradov prebiehajúcich na pohrebisku. Povinnosti
návštevníkov pohrebiska sa obdobne vzťahujú aj poskytovateľov služieb na pohrebisku, na
nájomcov a osoby vykonávajúce práce na prenajatom hrobovom mieste v prospech nájomcu.“
zmeniť na „„Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku dôstojne
a spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny
Prevádzkovateľa pohrebísk a svojim konaním nenarúšať dôstojnosť pohrebiska a dôstojnosť
smútočných obradov prebiehajúcich na pohrebisku. Povinnosti návštevníkov pohrebiska sa
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obdobne vzťahujú aj poskytovateľov služieb na pohrebisku, na nájomcov a osoby
vykonávajúce práce na prenajatom hrobovom mieste v prospech nájomcu.“
-V Čl. 7 vložiť ods. 2 v znení „V dňoch sobota, nedeľa a počas sviatkov sa pohrebné obrady
nevykonávajú; to neplatí, ak sa na vykonaní pohrebného obradu v dňoch sobota/nedeľa obstarávateľ
pohrebu dohodne s Prevádzkovateľom pohrebiska.“ a ostatné prečíslovať.

V Čl. 7 ods. 3 zmeniť body e) a f) z:
e) pochovávajúca plocha pri hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch maximálne 80 cm x 210
cm,
f) pochovávajúca plocha pri detskom hrobe musí byť zachovaná v rozmeroch maximálne
50 cm x 80 cm,
na
e) plocha hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť zachovaná
v rozmeroch maximálne 80 cm × 210cm,
f) plocha hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť zachovaná v rozmeroch maximálne
50cm × 80 cm,
-Čl. 9 ods. 1 : „ ktorá podľa uloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov“ zmeniť na „ ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
-Čl. 12 ods. 1 písm. b) – V písmene b) zmeniť z „Termín pohrebného obradu možno
dohodnúť osobne alebo telefonicky počas úradných hodín Prevádzkovateľa pohrebiska.“ na
„Termín pohrebného obradu možno dohodnúť osobne alebo telefonicky počas pracovného času
Prevádzkovateľa pohrebiska.“
- Prevádzkový poriadok bude podpísaný p. Kašíkovou a primátorom mesta Sereď.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 3
Návrh VZN mesta Sereď o financovaní umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení zriadených v meste Sereď v roku 2016. – 1. čítanie
Návrh VZN predniesla p. Kováčová.
Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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BOD č. 4
Prevod vlastníctva bytu č. 58, Dolnomajerská ul. č. 1235/9
Materiál bude prerokovaný na nasledujúcej komisii dňa 16.2.2016.

BOD č. 5
V bode „rôzne“ nebol žiadny materiál na prerokovanie.
BOD č. 6
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

JUDr. Michal Irsák, v. r.
predseda komisie

Zapísala: Romana Popluhárová
tajomníčka komisie
Dňa:
3.2.2016
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