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

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 11.12.2018 

 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  11.12.2018  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

Začiatok zasadnutia:     16.00     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        19.00    hod. 

 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, p. Hilková, JUDr. Klenovič, JUDr. Ing. Daniela 

Vargová, JUDr. Takáč, JUDr. Tóth, JUDr. Hudák 

Ospravedlnení:   JUDr. Irsák  

 

  Hostia:  Ing. Tibor Krajčovič- prednosta MsÚ, Mgr. Silvia Kováčová, Bc. Lucia    

Opátová, Ing. Anna Halabrínová 

  Verejnosť:           p. Lupták 

 

 

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 v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení  

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa 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 predpisov  
4. Návrh VZN mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

5. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 5/2018 schválenie návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď / 

6. Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď   
7. Nakladanie s majetkom mesta  Sereď                                      

A. Zámer nájmu majetku mesta  

1. Pozemok na Vonkajšom rade – NORBI & TUTI GROUP s.r.o.  

B. Zámer prevodu majetku mesta 

     1. Pozemok na Dolnočepeňskej ul.- Lupták 

     2 .Budova v bývalých kasárňach Váh- Baloník - PIKVIP 

            C. Vecné bremeno 

     1. Pozemok na Vážskej ul. – SPP, plynová prípojka 

     2. Pozemok na Pažitnej ul. – AS LIVING s.r.o. Bratislava, el. a vodov. prípojka 

D. Zásahy hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – návrh zmeny 

8. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019 

9. Rôzne 

10. Záver 
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BOD č. 1 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala  prítomných 

členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí komisie JUDr. Irsáka. Prednosta 

úradu Ing. Tibor Krajčovič predstavil zamestnancov MsÚ, ktorí prezentovali materiály komisie. 

 

 

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 v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení  

Návrh VZN uviedla Mgr. Silvia Kováčová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča schváliť na MsZ dňa 13.12.2018.  

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa 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 predpisov  

Materiály uviedla Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča schváliť na 

MsZ dňa 13.12.2018 po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

- na základe doručených pripomienok sa v Čl.I odsek 4. mení suma výšky príspevku zákonného 

zástupcu na režijné náklady v školskej jedálni z 0,10EUR na 0,20EUR na deň; 

- z Čl.I sa vypúšťa odsek č. 6. 

 

V prípade, že zmena zákona 544/2010 nebude zverejnená v Zbierke zákonov do termínu 

rokovania MsZ, komisia navrhuje stiahnuť návrh VZN z rokovania. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6 

ZA: 0 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

  

BOD č. 4 

Návrh VZN mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

Návrh VZN uviedla Bc. Lucia Opátová. K návrhu VZN neprišli žiadne pripomienky. Komisia 

materiál prerokovala a odporúča schváliť na MsZ dňa 13.12.2018 po zapracovaní nasledovných 

pripomienok: 

 - §2 sa celý vypúšťa; 

 - §3 ods. 1 sa nahrádza novým znením: „Správca poplatku stanovuje sadzbu poplatku na osobu a 

kalendárny deň vo výške 0,07398 eura pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba.“ Do poznámky 

pod čiarou sa dopĺňa odkaz na § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov. 

 - § 3 ods. 2 sa za slovným spojením „pre množstvový zber“ vypúšťajú slová „komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov pre právnickú osobu a podnikateľa“; 

 - § 5 sa nahrádza novým znením: „Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu 

poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ.“ Do poznámky pod čiarou sa dopĺňa odkaz 
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na § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 - názov § 6 sa nahrádza novým znením: „Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom 

zbere“; 

 - § 6 ods. 1 sa nahrádza novým znením: „Poplatok vyrubený podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) je 

splatný v termínoch určených vo výroku rozhodnutia. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostne 

platobným príkazom na účet správcu poplatku alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v 

Seredi (ďalej len „mestský úrad“).“ 

 - § 6 ods. 2 sa vypúšťa; 

 - § 7 ods. 1 sa nahrádza novým znením: „Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú 

časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, 

na základe oznámenia o zániku tejto povinnosti podloženého dokladmi preukazujúcimi jej zánik 

(najmä úmrtný list, potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo mesta Sereď, potvrdenie o zrušení 

prevádzky) a na základe písomnej žiadosti o vrátenie poplatku.“; 

 -§ 8 ods. 1 znie: „Správca poplatku zníži sadzbu poplatku ustanovenú v § 2 ods. 1  

a) poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi o 0,05918 eura za 

osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe 

vyplnenej “Žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady“  (ďalej len „žiadosť“) a na základe predloženého 

potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „potvrdenie“), 

b) poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov o 0,06576 eura za 

osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia na základe 

vyplnenej žiadosti a na základe predloženého občianskeho preukazu, 

c) poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická 

osoba o 0,06576 eura za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho 

obdobia na základe vyplnenej žiadosti a na základe predloženého preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“ 

 -§ 10 ods. 2 sa nahrádza novým znením: „Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 6/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Sereď č. 8/2017.“ 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 5 

Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 5/2018 schválenie návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie a návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď / 

Návrh VZN uviedla Ing. Anna Halabrínová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča schváliť na MsZ dňa 13.12.2018 po zapracovaní 

nasledovnej pripomienky: 

 - Čl.1 odst.1. sa nahrádza novým znením: ,,V prílohe- Územný plán mesta Sereď, Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán mesta Sereď sa v textovej časti – C. Záväzná časť územného plánu, časť C.1.1 

Všeobecné záväzné regulatívy, názov podkap. č. (4) znie: ZÁSADY A REGULATÍVY PRE 

PLOCHU S FUNKCIOU VÝROBY A SKLADOV A PRE POLYFUNKČNÉ PLOCHY VÝROBY 

A SKLADOV.“ 
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 6 

Návrh VZN mesta Sereď o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď  

Návrh VZN uviedol Ing. Tibor Krajčovič. K návrhu VZN boli doručené  pripomienky, o ktorých 

informoval. Komisia materiál prerokovala a odporúča schváliť na MsZ dňa 13.12.2018 po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

 - §3 ods. 6) a) sa nahrádza novým znením: ,,mesta Sereď, rozpočtových a príspevkových 

organizácií zriadených mestom Sereď, právnických osôb zriadených alebo založených mestom 

Sereď, správcu mestského cintorína, stredných škôl a školských zariadení zriadených Trnavským 

samosprávnym krajom (VÚC Trnava) na území mesta Sereď; 

 - v §3 ods.7) sa vypúšťa slovo ,,ulici“; 

 - §5 ods.1) sa nahrádza novým znením: ,, Priestor vyhradenej plochy určenej podľa § 3 ods. 1 

písm. a) a c) na umiestnenie plagátov tvorí predmet nájmu, za ktorý sa platí nájomné v sadzbe 

podľa odseku 2.“ 

 - v §5 sa pridáva nový odsek 6) s nasledovným znením: ,,Povinnosť uzavrieť zmluvu o nájme 

vyhradenej plochy so správcom podľa § 4 ods. 5 a úhrada nájomného podľa odseku 2 a 4 sa 

nevzťahuje na pôvodcu plagátu, ktorým je mesto Sereď a správca.“ 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

BOD č. 7 

Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

Materiály uviedla Darina Nagyová. 

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. Pozemok na Vonkajšom rade – NORBI & TUTI GROUP s.r.o.  

Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 

B.  Zámer prevodu majetku mesta 

1. Pozemok na Dolnočepeňskej ul.- Lupták 

Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 1 

PROTI: 2 

ZDRŽAL SA: 1 

 

Zámer nebol schválený. 
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2. Budova v bývalých kasárňach Váh- Baloník - PIKVIP  
Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať navrhovaným spôsobom formou priameho 

predaja na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

C. Vecné bremeno 

1. Pozemok na Vážskej ul. – SPP, plynová prípojka 

Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

2. Pozemok na Pažitnej ul. – AS LIVING s.r.o. Bratislava, el. a vodov. prípojka 

Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

D. Zásahy hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď- návrh zmeny 

Komisia materiál prerokovala a odporúča prerokovať na MsZ dňa 13.12.2018. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 3 

PROTI: 1 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č.8 

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019 

Komisia materiál prerokovala a berie na vedomie. 

 

 

 

BOD č.9 

Rôzne 

V bode ,,rôzne“ JUDr. Červeňová informovala členov o návrhu na zmeny v rokovacom poriadku 

komisií. Komisia informáciu vzala na vedomie. 
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BOD č.5 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        12.12.2018 


