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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 12.04.2016 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  12.4. 2016  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        16.30    hod. 

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

JUDr. Takáč, JUDr. Hudák, Mgr. Kráľovič, JUDr. Tóth 

 

Ospravedlnení:   Ing. Šimončík 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií – 1. čítanie 

3. Prerokovanie platu primátora mesta 

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 Ing. Šimončíka. 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácie – 1. čítanie 

Návrh VZN predniesla p. Adamčíková a p. Kováčová. Komisia materiál prerokovala 

a odporúča ho zverejniť po zapracovaní následných pripomienok: 

-v §2 ods. 4- Z „Mesto neposkytne dotáciu na podporu účelu podľa § 1 ods. 3 nariadenia, ak 

je tento súčasťou projektu, ktorý má byť alebo je realizovaný s finančnou podporou/ účasťou 

mesta.“ na „Mesto neposkytne dotáciu na podporu účelu podľa § 1 ods. 3 nariadenia, ak je 

tento súčasťou projektu, ktorý má byť alebo je realizovaný s finančnou podporou alebo 

účasťou mesta.“ 

-v § 6 ods. 1- Z „Žiadateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá (ďalej len „príjemca“), vykoná 

zúčtovanie poskytnutej dotácie bezodkladne po jej využití/vyčerpaní, najneskôr však do  

15. decembra príslušného kalendárneho roka.“ na „Žiadateľ, ktorému bola dotácia 

poskytnutá (ďalej len „príjemca“), vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie bezodkladne po jej 

využití/vyčerpaní, najneskôr však do 15. decembra  kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia 

poskytnutá.“ 

-v § 6 ods. 3 – Z „ Nevyčerpanú dotáciu alebo nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie je 

príjemca povinný vrátiť na účet mesta najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho 

roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.“ Na „Nevyčerpanú dotáciu alebo nevyčerpanú časť 

poskytnutej dotácie je príjemca povinný vrátiť na účet mesta najneskôr do 31. decembra 

kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.“ 

-v § 2 ods. 5 – Z „Mesto neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý v priebehu dvoch rokoch...“ na  

„Mesto neposkytne dotáciu žiadateľovi, ktorý v priebehu dvoch rokov...“ 
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

Prerokovanie platu primátora 

Návrh VZN predniesla p. Florišová.  

Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť po zapracovaní následných 

pripomienok: 

-V návrhu uznesenia v bode č. 1 uviesť, že mestské zastupiteľstvo konštatuje, že na základe 

uznesenia č. 62/2015 zo dňa 23. 04. 2016 bol plat primátora doposiaľ stanovený rozhodnutím 

Mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 65 % pričom – na 

základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – primátorovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný 

z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR 

za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

BOD č. 4 

V bode „rôzne“ nebol žiadny materiál na prerokovanie. 

 

BOD č. 5 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Michal Irsák, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Romana Popluhárová 

                tajomníčka komisie 

Dňa:         13.04.2016 


