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

 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 22.01.2019 

 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  22.01.2019  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        18.20    hod. 

 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Irsák, JUDr. Klenovič, JUDr. Ing. Daniela 

Vargová, JUDr. Takáč, JUDr. Tóth, JUDr. Hudák, p. Hilková 

Ospravedlnení:    
 

  Hostia: Bc. Veselický Ľubomír- zástupca primátora, Ing. Tibor Krajčovič- prednosta 

MsÚ, Mgr. Silvia Kováčová 

  Verejnosť:            

 

 

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  

3. 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 zriaďovateľom v znení neskorších nariadení  

4. Návrh Štatútu mesta Sereď  

5. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi 

6. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

BOD č. 1 

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

členov komisie a hostí.  

 

 

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 

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

po zapracovaní nasledovnej pripomienky:  
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-na obálke VZN upraviť dátum zo dňa 15.02.2019 na 07.02.2019 a na prvej strane VZN upraviť 

dátum účinnosti z 22.03.2019 na 23.02.2019. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

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 zriaďovateľom v znení neskorších nariadení  

Materiály uviedla Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča zverejniť 

nový návrh nariadenia so zapracovaním pripomienok z predchádzajúcej legislatívno-právnej 

komisie. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 2 

  

BOD č. 4 

Návrh Štatútu mesta Sereď  

Návrh Štatútu mesta Sereď uviedol Ing. Tibor Krajčovič. Komisia materiál prerokovala a berie 

na vedomie. 

 

BOD č. 5 

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi 
Návrh uviedol Ing. Tibor Krajčovič. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh Rokovacieho 

poriadku MsZ v Seredi prerokovať s výnimkou: 

-§7 ods. 6- Návrh na zmenu: ,,Materiály na zasadnutie MsZ sú doručované poslancom elektronicky 

najneskôr 14 dní pred zasadnutím MsZ a najneskôr 7 dní pred zasadnutím MsZ a aj so stanoviskom 

príslušnej komisie.“ 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 0 

PROTI: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

Komisia na základe hlasovania neodporúča návrh na zmenu prerokovať. 

 

-§9 ods. 11c)- Návrh na zmenu: ,,Počet vstupov do rozpravy nie je obmedzený a dĺžka 

vystúpenia poslanca nie je časovo limitovaná. 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 0 

PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 2 

Komisia na základe hlasovania neodporúča návrh na zmenu prerokovať. 

 

-§9 ods.11d)- Návrh na zmenu: Faktická poznámka:,, Dĺžka faktickej poznámky nie je časovo 

limitovaná. Faktickou poznámkou môže reagovať každý oprávnený účastník rozpravy aj na 

faktickú poznámku.“ 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 
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ZA: 0 

PROTI: 6 

ZDRŽAL SA: 1 

Komisia na základe hlasovania neodporúča návrh na zmenu prerokovať. 

 

-§9 ods. 11f) sa nahrádza novým znením: ,,Poslanec je povinný upozorniť  na skutočnosť 

v úvode rokovania MsZ (a jeho orgánov), pri rokovaní o bodoch, v ktorých má osobný záujem, 

alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, 

ak mu je táto skutočnosť známa.“ 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

-§9 ods.12- Návrh na zmenu: ,,Predsedajúci vyhlási prestávku do dvoch hodín od začiatku 

rokovania.“ 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 1 

PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 1 

Komisia na základe hlasovania neodporúča návrh na zmenu prerokovať. 

 

-§9 ods.12, 3 odrážka- Návrh na zmenu: Vymazať vetu: ,,Ak o to požiada predstaviteľ aspoň 

jedného poslaneckého klubu.“ 
Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 0 

PROTI: 7 

ZDRŽAL SA: 0 

Komisia na základe hlasovania neodporúča návrh na zmenu prerokovať. 

 

-§11 ods.5:  Návrh na zmenu: „Upraviť zverejňovanie hlasovania poslancov tak, aby bolo presne 

pomenované, za čo poslanci hlasovali.“ Komisia berie na vedomie a odporúča navrhovateľovi 

vypracovať nové znenie bodu s možnosťami Mestského úradu. 
 

 

BOD č. 6 

Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi 

Návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Seredi uviedol Ing. Tibor Krajčovič. Komisia 

materiál prerokovala a odporúča návrh Rokovacieho poriadku MsZ v Seredi prerokovať po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-do Čl. 4 ods.2 doplniť vetu: ,,Pozvánka na zasadnutie komisie, ktorá je zverejnená na web stránke 

mesta musí obsahovať informáciu o tom, ktoré body rokovania obsahujú materiály citlivé na 

osobné údaje v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.04.2016, ktorý vstúpil do 

platnosti 25.05.2018. 

- Návrh zmeny:  „Zasadnutia komisie sú verejné. V prípade prerokovania materiálov citlivých na 

osobné údaje v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.04.2016, ktorý vstúpil do 

platnosti 25.05.2018, nebude umožnené zúčastniť sa prerokovania týchto bodov.“ 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 7 

Rôzne 

Do bodu ,,rôzne“ neprišiel žiadny materiál na prerokovanie. 

 

 

BOD č. 8 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        23.01.2019 


