Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej
komisie zo dňa 22. 11. 2016
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok 22. 11. 2016 v malej zasadačke na
MsÚ v Seredi.
Začiatok zasadnutia:
Koniec zasadnutia:

Prítomní:

16.00 hod.
17.00 hod.

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

Ospravedlnení: Mgr. Královič
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Sereď č. x/2016 zo dňa 08. 12. 2016, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej
školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení
neskorších nariadení.
3. Návrh VZN mesta Sereď č. x/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.
4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.
4. Interpelácie poslancov – vysvetlenie rokovacieho poriadku
5. Rôzne
6. Záver
BOD č. 1
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie JUDr. Irsák, privítal prítomných členov komisie,
hostí a ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí komisie Mgr. Královiča.

BOD č. 2
Návrh VZN mesta Sereď č. x/2016 zo dňa 08. 12. 2016, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej
školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení
neskorších nariadení.
Návrh VZN predniesla Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča ho
zverejniť po zapracovaní následných pripomienok:
-v úvode VZN zmeniť z „Mesto Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6
ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. c/2016 zo dňa 08.12.2016, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení
neskorších nariadení.“ na „Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. c/2016 zo
dňa 08.12.2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených
v meste Sereď v znení neskorších nariadení.“

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 3
Návrh VZN mesta Sereď č. x/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2012
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.
Návrh VZN predniesla PhDr. Silvia Adamčíková.
Komisia materiál prerokovala a odporúča ho zverejniť po zapracovaní následných
pripomienok:
-v úvode VZN zmeniť z „Mesto Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie nepracujúcich seniorov.“ na „„Mesto Sereď na základe samostatnej
pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
„Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie
nepracujúcich seniorov.“.
-vypustiť v celom návrhu VZN „dopĺňa“.
-nepoužívať skratku VZN. Upraviť na „ Všeobecne záväzné nariadenie“.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 7
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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BOD č. 4
Interpelácie poslancov – vysvetlenie rokovacieho poriadku
Materiál uviedol predseda komisie JUDr. Michal Irsák.
Tento oboznámil členom komisie podanie Bc. Ľubomíra Veselického, zástupcu primátora,
adresované predsedovi a členom legislatívno-právnej komisie. Konštatoval, že toto podanie
bolo členom komisie predložené v rámci pozvánky na rokovanie. Ďalej konštatoval, že
podanie obsahuje dva podnety. Prvý podnet na prípadnú novelizáciu resp. úpravu
Rokovacieho poriadku MsZ v Seredi v časti týkajúcej sa interpelácií poslancov. Druhý podnet
sa týka konania poslanca Pavla Kurbela vo veci jeho vstupu do kotolní ZŠ Juraja Fándlyho
a ZŠ J. Amosa Komenského s ďalšou, cudzou osobou.
Predseda komisie požiadal členov komisie, aby sa na ďalšom, najbližšom rokovaní komisie,
po preštudovaní podnetu, vyjadrili k možnej novelizácii, či úprave Rokovacieho poriadku
MsZ v Seredi. K druhému podnetu konštatoval, že legislatívno-právna komisia, ako orgán
obecného zastupiteľstva, nemá právomoc sa týmto podnetom zaoberať /konanie poslanca/.
Komisie podľa zákona o obecnom zriadení /§ 15/ sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými
orgánmi zastupiteľstva. Komisie nemajú vykladaciu, vyšetrovaciu, či inú právomoc.
Členovia komisie vzdali oboznámenie na vedomie.
Hlasovanie:
Žiadne.

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:
29.11.2016
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