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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 24.01.2017 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  24.01.2017  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

Koniec zasadnutia:        17.40    hod. 

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

Šimončík, JUDr. Tóth, JUDr. Hudák, Ing. Šimončík, 

Ospravedlnení:   Mgr. Královič 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste 

Sereď 

3. Prehodnotenie odporúčania o nenovelizovaní rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Seredi/ Žiadosť Bc. Ľubomíra Veselického 

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 Mgr. Královiča. 

 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste 

Sereď 

Návrh VZN uviedla  Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča 

zverejniť po zapracovaní následných pripomienok: 

-do názvu VZN doplniť „a dopĺňa“. 

- v Čl. I. ods 2 sa radová číslovka „28.“ mení na radovú číslovku „25.“. 

- v Čl. II. nahradiť „nadobúda účinnosť 01.03.2017“  spojením „ nadobúda účinnosť dňom 

01.03.2017“ 

- Čl. I. ods. 1 preformulovať na „V § 2 sa odsek 5 dopĺňa o písm. f, ktoré znie“ 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 3 

Prehodnotenie odporúčania o nenovelizovaní rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Seredi/ Žiadosť Bc. Ľubomíra Veselického 

Materiál uviedol na prerokovanie predseda komisie JUDr. Michal Irsák. Tento najskôr 

oboznámil prvý podnet zástupcu primátora Bc. Ľubomíra Veselického na novelizáciu 

rokovacieho poriadku MsZ v Seredi, ku ktorému LPK prijala stanovisko na svojom rokovaní 

dňa 6.12.2016. Následne oboznámil Žiadosť Bc. Ľubomíra Veselického zo dňa 17.1.2017 

o prehodnotenie odporúčania o nenovelizovaní rokovacieho poriadku MsZ v Seredi. Po tomto 

oboznámení predseda komisie poukázal na súčasnú právnu úpravu interpelácií v zákone 

o obecnom zriadení, v štatúte mesta a v rokovacom poriadku a celkovú prax pri podávaní 

interpelácií. Po tomto oboznámení Bc. Ľubomír Veselický, zástupca primátora, doplnil svoju 

žiadosť o konkrétne dôvody /adresát interpelácie, obsah interpelácie, ústne, resp. písomné 

podávanie interpelácie a iné dôvody/, pre ktoré navrhuje stanovisko LPK prehodnotiť, resp. 

pre ktoré navrhuje rokovací poriadok novelizovať. 

Komisia po prerokovaní tohto podnetu odporúča žiadateľovi Bc. Ľubomírovi Veselickému 

využiť právo poslanca citované v § 25, ods. 4/ písm. a/ Zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom 

zriadení, a to predložiť MsZ konkrétny návrh zmeny rokovacieho poriadku. Po takomto 

návrhu LPK návrh prerokuje a vyjadrí stanovisko k problematike úpravy interpelácií 

v rokovacom poriadku MsZ v Seredi. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 4 

V bode „rôzne“ navrhol Mgr. Čavojský materiál na prerokovanie – Dodatok č. 2 k internému 

predpisu mesta „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – prílohy č. 7, 

prílohy č. 8 a prílohy č. 9. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča vypracovať riadnu dôvodovú správu. 

Komisia odporúča uviesť dôvod zmeny dodatku č. 2 v súlade s legislatívnymi pravidlami 

tvorby predpisov. 

 

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:        25.01.2017 


