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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 28.01.2020 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  28.01.2020  v malej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        18.30     hod. 
 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Irsák, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Hudák, 

JUDr. Klenovič, p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Takáč, JUDr. Tóth 

 

  Hostia:  JUDr. Ing. Vargová, Mgr. Kováčová, Ing. Krajčovič, Bc. Veselický 

 

  Verejnosť:           Miloš Majko, Pavol Kurbel 

 

Program:  
1.) Otvorenie 

2.) VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej 

školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení  

3.) Návrh Rokovacieho poriadku  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi  

4.) Zmena plnenia uznesenia MsZ č. 126/2019 zo dňa 19.6.2019 
5.) Rôzne 
6.) Záver 

 

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

členov komisie a hostí.  

 

BOD č. 2 

VZN mesta Sereď, ktorým sa mení 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. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť 

po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl.1 vypustiť body 1 až 7 a pôvodný bod č.8 označiť ako bod č.1; 

-v tabuľke ,,Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských 

zariadeniach“ vypustiť posledný riadok: ,,Centrum voľného času v obciach podľa §2 ods.2 písm. 

c) tohto nariadenia“; 

-výšku príspevku pre obce na území ktorých sú zriadené centrá voľného času, ktoré navštevujú 

deti a žiaci vo veku od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Sereď a ktoré o to požiadajú, 

stanoviť uznesením MsZ v sume 92,23€. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5  EČ, MI, ZP, MH, MK 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 3 

Návrh Rokovacieho poriadku  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi  
Návrh uviedla JUDr. Ing. Daniela Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh 

Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov pri MsZ v Seredi prerokovať po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl. 3 vyhodiť bod e), pôvodný bod f) označiť ako bod e); 

-v Čl. 3 v bode e) slovo ,,záznam“ nahradiť slovom ,, zápisnicu“; 

- v Čl. 5 nahradiť bod 6. novým znením: ,,Predseda môže prizvať na rokovanie komisie osobu, ktorá 

dala podnet na rokovanie komisie“; 

- v Čl. 7 nahradiť slovné spojenie ,,stručný písomný záznam“ slovom ,,zápisnica“ a slovo ,,ktorý“ 

nahradiť slovom ,,ktorá“; 

-v celom texte rokovacieho poriadku nahradiť slovo ,,záznam“ slovom ,,zápisnica“; 

- Čl. 8 nahradiť novým znením: 

  ,,1. Písomné oznámenia podávané verejnými funkcionármi podľa ústavného zákona a  

písomnosti z činnosti komisie nie je dovolené rozmnožovať a odnášať z budovy mestského 

úradu, výnimkou je  plnenie povinností vyplývajúce zo zákona o slobode informácií.  

 2. Za uloženie zápisnice z rokovania komisie spolu s podkladovými materiálmi a ostatnými 

písomnosťami v priestoroch mestského úradu zodpovedá tajomník komisie.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5 

ZA: 5  EČ, MI, ZP, MH, MK 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Zmena plnenia uznesenia MsZ č. 126/2019 zo dňa 19.6.2019 

Materiál uviedla JUDr. Ing. Daniela Vargová. Komisia materiál prerokovala. Všetci členovia 

komisie sa jednotlivo vyjadrili k danej veci. JUDr. Klenovič poukázal na to, že na rokovanie 

legislatívno-právnej komisie neprišla reakcia protistrany- reakcia kontrolórky na list od 

prokurátora a reakcia Bc. Veselického na predžalobnú výzvu. O slovo sa prihlásil aj pán 

poslanec Pavol Kurbel, ktorý dostal možnosť vyjadriť sa k predmetnej veci. Členovia komisie 

spoločne skonštatovali, že nesúhlasia so znením uznesenia a do ďalšieho rokovania im chýbajú 

vyjadrenia protistrán, preto sa JUDr. Ing Vargová a Ing. Krajčovič rozhodli stiahnuť materiál 

z rokovania. Komisia informáciu zobrala na vedomie. Zasadnutia komisie sa zúčastnil aj p. 

Majko, ktorý si z celého priebehu  rokovania k bodu č. 4 vyhotovoval audio vizuálny záznam. 

 

BOD č. 5 

Rôzne 
V bode rôzne Ing. Krajčovič informoval komisiu o Nájomnej zmluve pre Rímskokatolícku 

cirkev, farnosť Sereď. Komisia materiál prerokovala a odporúča v nájomnej zmluve upraviť     

Čl. V bod č.2 a vyhodiť slovné spojenie ,,oboma zmluvnými stranami. Takto upravený materiál 

komisia zobrala na vedomie. 

 
BOD č. 8 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        30.01.2020 


