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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 28.05.2019 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  28.05.2019  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.50    hod. 

 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Irsák, JUDr. Klenovič, JUDr. Takáč, JUDr. 

Hudák, p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Ing. Daniela Vargová, JUDr. Tóth 

 

  Hostia: Mgr. Silvia Kováčová, Ing. Anna Halabrínová, Mgr. Vadovičová 

  Verejnosť:            

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom- Mgr. Kováčová 

3. VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku vo 

vlastníctve mesta Sereď- Mgr. Kováčová, Mgr. Vadovičová 

4. Zmeny a doplnky č. 6/2018 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 /vedúca odd. ÚP a SP/- Ing. 

Halabrínová                               

5. Rôzne 

6. Záver 

 

BOD č. 1 

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

členov komisie a hostí. Ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí komisie JUDr. Ing. Danielu 

Vargovú a JUDr. Tótha.  

 

BOD č. 2 

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom  

Návrh VZN uviedla Mgr. Silvia Kováčová. Komisia materiál prerokovala, požiadala Mgr. 

Kováčovú o zapracovanie pripomienok a po opätovnom odsúhlasení  odporúča zverejniť návrh 

VZN. Ide o nasledovné pripomienky: 

-v §1 ods.2. dopísať ,, h,, do slova ,,úhrady,,; 

-v §6 upraviť text tak, aby zákonní zástupcovia uhrádzali vopred plnú výšku nákladov na nákup 

potravín a následne školská jedáleň zúčtuje prostriedky podľa splnených podmienok na dotáciu 

a rozdiel vo finančných prostriedkoch bude doúčtovaný vo vyúčtovaní  zákonným zástupcom. 

Komisia požiadala o doplnenie  jednotlivých paragrafov a odsekov, o názov účtu /Potravinový 

účet školskej jedálne jednotlivých škôl/, kam budú zákonní zástupcovia uhrádzať platby. 
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Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3 

VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve 

mesta Sereď 
Materiály uviedla Mgr. Silvia Kováčová a Mgr. Vadovičová. Komisia materiál prerokovala 

a odporúča zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

- Návrh VZN sa nahrádza novým znením: ,,Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď č. 

xx/2019 zo dňa 19.06.2019, o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo 

vlastníctve mesta Sereď“ 

-v úvodnej vete vypustiť slovné spojenie ,,v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b)“; 

-§1 Premet úpravy sa nahrádza novým znením: ,,Predmetom tohto nariadenia je stanovenie 

spôsobu bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru pri prevode vlastníctva mesta Sereď do 

vlastníctva nájomcu.“ 

-§2 sa nahrádza novým znením: ,,Spôsob bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru“; 

-v §2 v ods. 1.,2. a 3. nahradiť všetky slovné spojenia ,,ceny bytu a z ceny bytu“  na ,,kúpne ceny 

bytu a z kúpnej ceny bytu“; 

-v §2 v ods. 2. a 3. vyhodiť slovné spojenie ,,v hotovosti“. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Zmeny a doplnky č. 6/2018 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 /vedúca odd. ÚP a SP/ 

Návrh VZN uviedla Ing. Anna Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča ho 

zverejniť. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

  

BOD č. 5 

Rôzne 

Do bodu ,,rôzne“ komisii nebol doručený  žiadny materiál na prerokovanie. 

 

BOD č. 6 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

                                                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                 predseda komisie 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        30.05.2019 


