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

 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 16.07.2019 

 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  16.07.2019  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. Zuzana 

Pastuchová, JUDr. Hudák, JUDr. Takáč  p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Tóth 

 

  Hostia:  PhDr. Adamčíková, Mgr. Kováčová 

 

  Verejnosť:        
      

 

  

Program:  
1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017  

3. Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom                
4. Rôzne 

5. Záver          
 

 

BOD č. 1 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala  prítomných 

členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Tótha. JUDr. Červeňová 

predstavila členom JUDr. Zuzanu Pastuchovú, ktorá sa stala novou členkou legislatívno-právnej 

komisie. 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017  
Návrh VZN uviedla PhDr. Silvia Adamčíková. K návrhu VZN neboli doručené žiadne 

pripomienky. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 

17.07.2019 po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl. 1 sa bod 2. vypúšťa; 
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-v Čl. 1 bod 4. sa slovo ,,schváliť“ nahrádza novým znením ,,navrhnúť“; 

-v Čl. 1 bod 5. sa slovné spojenie ,,schválenia výzvy“ nahrádza novým znením: ,,zverejnenia 

zápisnice z rokovania príslušnej komisie, na ktorej sa komisia uzniesla na znení výzvy.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6 

ZA: 6  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3 

Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom                
Návrh VZN uviedla Mgr. Silvia Kováčová. K návrhu VZN boli doručené pripomienky od škôl. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 17.07.2019 po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v §6 sa vypúšťa odsek 1); 

- v §8 sa odsek 2) nahrádza novým znením: ,,Príslušná škola overí splnenie podmienok na 

poskytnutie dotácie podľa odseku 1 a vykoná zúčtovanie príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín stanoveného podľa §6 a jeho zníženia podľa odseku 1 vždy do 10 

kalendárnych dní po skončení mesiaca. Rozdiel finančných prostriedkov zistených podľa prvej 

vety zašle príslušná škola zákonnému zástupcovi dvakrát ročne najneskôr do 20. septembra 

príslušného kalendárneho roka a do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“; 

-v §8 odst. 4) sa pred slovo ,,príspevku“ dopĺňa slovo ,,úhrady“; 

-v §8 sa odst. 5) nahrádza novým znením: ,,Termíny úhrad príspevkov stanovených v § 6 a 7 určí 

príslušná škola v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.“ 

-§9 sa nahrádza novým znením: ,,Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 

nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za mesiac august 2019 

uhradí zákonný zástupca podľa rozhodnutia vydaného riaditeľom príslušnej školy na školský rok 

2018/2019. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Rôzne 
Do bodu rôzne neboli komisii doručené žiadne pripomienky na prerokovanie. 
 
BOD č. 7 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

                                           

 

 

 

 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        17.07.2019 


