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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 18.08.2016 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo vo štvrtok  18.08. 2016  v malej zasadačke 

na MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

Koniec zasadnutia:        17.00    hod. 

 
Prítomní:             Mgr. Kráľovič, p. Popluhárová,  JUDr. Klenovič, , JUDr. Gašparovičová, 

JUDr. Takáč, JUDr. Hudák,  

 

 

Ospravedlnení:   Ing. Šimončík, JUDr. Irsák,  JUDr. PhDr. Tóth 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán mesta č. 1/2016 a vyhlasuje sa 

záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny 

a doplnky č. 1/2016 – 1. čítanie 

3. Prihlasovanie občanov na trvalý pobyt v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď - 

stanovisko 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril člen komisie Mgr. Marcel Královič, privítal prítomných členov 

komisie, hostí a ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie Ing. Šimončíka, JUDr. PhDr. 

Tótha, JUDr. Irsáka – predsedu komisie. 

 

 

 

BOD č. 2 

VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán mesta č. 1/2016 a vyhlasuje sa záväzná 

časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 

1/2016 – 1. čítanie 

Návrh VZN predniesla p. Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča ho 

zverejniť po zapracovaní následných pripomienok: 

-Zrušiť paragrafové označenie a nahradiť ho označovaním pomocou článkov. 

-Zmeniť § 1 na článok 1 v nasledovnom znení: VZN mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, sa mení 

nasledovne: 

 1. Textová príloha k VZN územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, v časti 

C. 1. 2. na strane 49 za stávajúcu tabuľku dopĺňa nová tabuľka. 

2. V grafickej časti sa list č. 12 nahrádza novým listom. 

- § 2 sa ruší 
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-§3 sa nahrádza článkom 2 v nasledovnom znení: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2016, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, 

nadobúda účinnosť dňa ... 

  

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

Prihlasovanie občanov na trvalý pobyt v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď - stanovisko 

Komisia materiál prerokovala a neodporúčajú prihlasovanie žiadateľov na trvalý pobyt 

v bytoch vo vlastníctve mesta. Odporúčajú umožniť žiadateľom prihlasovanie iba na 

prechodný pobyt. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

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:         19.08.2016 


