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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 29.05.2018 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  29.05.2018  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.20    hod. 

 

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

JUDr. Takáč, Ing. Šimončík 

Ospravedlnení:   Mgr. Královič, JUDr. Hudák, JUDr. Tóth 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. VZN o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  

3. VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v 

znení neskorších nariadení 

4. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov 

základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď 

5. Rôzne 

 

6. 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, JUDr. Hudáka 

a JUDr. Tótha. 

 

 

BOD č. 2 

VZN o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  

Návrh VZN uviedla PhDr. Silvia Adamčíková. Komisia materiál prerokovala a odporúča 

zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

- v § 1 sa ods. 2) nahrádza novým znením: ,,Mesto týmto nariadením ustanovuje podmienky 

poskytovania príspevku na dopravu do centra a späť, jeho formu a podrobnosti jeho 

poskytovania.“; 

- v § 2 úvodnej vety  sa nahrádza slovné spojenie „sú rodičia“ slovným spojením „je rodič“; 

- v § 2 sa vypúšťa bod b) v celom znení a nahrádza sa vetou: „doložia potvrdenie centra 

o návšteve rodiča alebo oprávnenej osoby v centre“; 
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- v § 3 sa ods. 2) nahrádza novým znením:,, Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi 

vo výške ceny cestovného lístku verejnej hromadnej dopravy pre maximálne 2 osoby zo 

Serede do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené a späť, po predložení originálu 

cestovných lístkov. V prípade, že oprávnený žiadateľ realizuje cestu autom, poskytne sa 

príspevok na dopravu do centra  a späť vo výške ceny cestovného lístka v autobusovej 

doprave.“ 

- v § 3 sa odsek 3) nahrádza novým znením „O poskytnutí, resp. neposkytnutí príspevku na 

dopravu vydá mesto Sereď rozhodnutie v zmysle osobitného právneho predpisu
4/

“; 

- v § 3 sa pôvodný odsek 3) „Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe na realizáciu návštev 

dieťaťa/detí v centre maximálne 1-krát týždenne.“ prečísluje na odsek  4); 

- v poznámkach pod čiarou sa dopĺňa bod 4/ „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov“; 

- v poznámkach pod čiarou sa bod 3/ nahrádza novým znením:,, §2 zákona č.601/2003 Z.z.; 

- v tlačive Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu sa bod 11 nahrádza novým znením: 

„Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som 

povinný/á vrátiť.“ 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

BOD č. 3 

VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v 

znení neskorších nariadení 

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

zverejniť po zapracovaní nasledovnej pripomienky: 

-v Čl. I sa v bode 1, 2 a 3 vypúšťa slovné spojenie ,,Zariadenie školského stravovania“.  

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ:5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

BOD č. 4 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných 

škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď 

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

zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-úvodná veta sa nahrádza novým znením: ,, Mesto Sereď 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 § 8 ods. 1 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. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016“ 

(ďalej len „nariadenie“).“ 

- Čl. II Záverečné ustanovenia sa nahrádza novým znením:,, Toto nariadenie nadobúda 

účinnosť dňom od jeho vyhlásenia.“ 
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

BOD č. 5 

Do bodu ,,rôzne“ neprišli žiadne materiály na prerokovanie. 

 

 

BOD č. 6 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           JUDr. Michal Irsák, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        30.05.2018 


