Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej
komisie zo dňa 24.10.2017
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok 24.10.2017 v malej zasadačke na
MsÚ v Seredi.
Začiatok zasadnutia:
Koniec zasadnutia:

16.00 hod.
17.15 hod.

Prítomní:

JUDr. Irsák, R. Popluhárová, JUDr. Klenovič, JUDr. Gašparovičová,
JUDr. Tóth, Ing. Šimončík, JUDr. Takáč
Ospravedlnení: Mgr. Královič, JUDr. Hudák
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď + protest prokurátora proti VZN mesta
Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď
3. Návrh VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 8/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších nariadení
5. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľov v znení neskorších nariadení
6. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016 – schválenie návrhu
územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
7. Rôzne
8. 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 a JUDr. Hudáka.
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BOD č. 2
Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď + protest prokurátora proti VZN mesta
Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď
Návrh VZN uviedla Ing. Katarína Navrátilová. Komisia materiál prerokovala a odporúča
zverejniť.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 3
Návrh VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
Návrh VZN uviedla Bc. Zuzana Vohláriková. Komisia materiál prerokovala a neodporúča
prerokovať na MsZ dňa 9. 11. 2017, odporúča odložiť a prerokovať na MsZ dňa 14. 12. 2017.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 4
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 8/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších nariadení
Návrh VZN uviedla Bc. Lucia Opátová. Komisia materiál prerokovala a neodporúča
prerokovať na MsZ dňa 9. 11. 2017, odporúča odložiť a prerokovať na MsZ dňa 14. 12. 2017.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 5
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých je mesto Sereď zriaďovateľov v znení neskorších nariadení
Návrh VZN uviedla Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča
zverejniť po zapracovaní následných pripomienok:
-úvodná veta nariadenia sa mení z „Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, §114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.
.../2017 zo dňa 09.11.2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo
dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení“, (ďalej len
„nariadenie“):“ na „Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5 a § 116 ods. 6
zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
č. .../2017 zo dňa 09. 11. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení“, (ďalej
len „nariadenie“):

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 6
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016 – schválenie návrhu
územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
Návrh VZN uviedla Ing. Anna Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča
zverejniť po zapracovaní následných pripomienok:
-V Čl. 1 ods. 1 vynechať slovo „stávajúcej“ a nahradiť ho „doterajšej“.
-V Čl. 1 sa ods. 3 mení z „Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení VZN
č. 5/2016 a VZN č. 6/2016 sa dopĺňa o novú prílohu č. 2 s označením „Územný plán mesta
Sereď – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – výkres č. 9.2. Schéma záväzných častí
a verejnoprospešných stavieb“. na „ Dopĺňa sa príloha č. 2 s označením „Územný plán mesta
Sereď – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – výkres č. 9.2. Schéma záväzných častí
a verejnoprospešných stavieb“.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 7
V bode „rôzne“ na žiadosť člena komisie Ing. Ľubomíra Šimončíka predseda komisie JUDr.
Michal Irsák oboznámil komisiu, aké boli prijaté uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Seredi ku konaniu konateľa Mestského bytového podniku, ktoré sa konalo dňa 18. 10. 2017.
Ďalej členovia komisie prerokovali otázku platnosti vzdania sa funkcie konateľa Mestského
bytového podniku.
BOD č. 8
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

JUDr. Michal Irsák, v. r.
predseda komisie

Zapísala: Romana Popluhárová
tajomníčka komisie
Dňa:
25.10.2017
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