Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej
komisie zo dňa 27.04.2020
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v pondelok 27.04.2020 vo veľkej zasadačke
na MsÚ v Seredi.
Začiatok zasadnutia:

16.30

hod.

Koniec zasadnutia:

18.00

hod.

Prítomní:

JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Hudák,
JUDr. Klenovič, JUDr. Takáč, JUDr. Tóth, p. Hilková
Ospravedlnený: JUDr. Irsák
Hostia:

JUDr. Ing. Vargová, Mgr. Kováčová, Ing. Halabrínová, Pavol Kurbel,
PhDr. Michal Hanus, Ing. Mária Fačkovcová

Verejnosť:

Miloš Majko

Program:
1.) Otvorenie
2.) Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, 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
3.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ,
MŠ a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení
4.) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom
5.) Nakladanie s majetkom mesta Sereď
a) Zámer nájmu majetku mesta
Nebytové priestory na Krásnej ul.- HIT Slovensko
b) Zámer prevodu majetku mesta
Pozemok na Trnavskej ul.- Tomáš Zyka
6.) Rôzne
7.) Záver
BOD č. 1
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala prítomných
členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Irsáka. Do bodu rôzne boli
doručené dva body:
- prvým bodom je protest prokurátora z Okresnej prokuratúry v Galante k uzneseniu MsZ
č.53/2020;
- druhým bodom je odpoveď z Krajskej prokuratúry ohľadom preskúmania zákonnosti
postupu Okresnej prokuratúry - odloženie žiadosti, týkajúce sa žiadosti o preskúmanie
zákonnosti v trestnom konaní.
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Komisia takto navrhovaný program odsúhlasila.
BOD č. 2
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, 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. Halabrínová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. O
slovo sa prihlásia poslankyňa Ing. Mária Fačkovcová a so súhlasom členov komisie sa vyjadrila
k materiálu. Viacero zmien sa schvaľuje v jednom dodatku, nakoľko Legislatívno-právna
komisia nerozhoduje o podaných pripomienkach, odporučila Ing. Fačkovcovej svoju
pripomienku adresovať MsZ, ktoré má v kompetencii podávané návrhy a pripomienky
prerokovávať. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa
28.04.2020.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 4
EČ, MH, MTo, ZP
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2
MTa, MK
BOD č. 3
Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia
materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 28.04.2020.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
EČ, MH, MT, ZP, MT, MK
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
BOD č. 4
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia
materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 28.04.2020.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:6
ZA: 5
EČ, MH, MT, ZP, MT
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
MK
BOD č. 5
5.) Nakladanie s majetkom mesta Sereď
a) Zámer nájmu majetku mesta
Nebytové priestory na Krásnej ul.- HIT Slovensko
Komisia materiál prerokovala, odporúča schváliť zámer nájmu majetku mesta na MsZ dňa
28.04.2020.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 5
MH, MTo, MK, ZP, EČ
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
MTa
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b) Zámer prevodu majetku mesta
Pozemok na Trnavskej ul.- Tomáš Zyka
Komisia berie na vedomie informáciu majetkovo-právne vysporiadať užívanie nehnuteľného
majetku mesta- pozemku nachádzajúceho sa na Trnavskej ulici a odporúča MsZ schváliť prevod
v zmysle §9 ods. 2 Zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na MsZ dňa
28.04.2020.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 5
EČ,ZP, MT, MT, MH
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
MK
BOD č. 6
Rôzne
Do bodu rôzne bol doručený materiál z Okresnej prokuratúry Galanta, kde prokuratúra podáva
mestu Sereď protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 53/2020 zo dňa 13.02.2020. Materiál
uviedla JUDr. Ing Vargová.
O slovo sa prihlásil poslanec PhDr. Michal Hanus, ktorý vyjadril svoj názor prijať protest
prokurátora a pripraviť návrh nového dodatku zásad, v ktorých bude jednoznačne definovaný
bod 14 doplnený v §16.
Ďalej sa k materiálu vyjadril pán Miloš Majko, ktorý poukázal na to, že medzičasom mohli byť
vykonané určité právne úkony, pri ktorých mohlo byť toto uznesenie zneužité, avšak k tomu
nemá žiadne podložené dôkazy.
Komisia odporúča vyhovieť protestu prokurátora.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
EČ, ZP, MT, MT, MK, MH
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ďalším bodom doručeným do bodu rôzne bola Žiadosť o preskúmanie zákonnosti v trestnom
konaní- odloženie žiadosti. Materiálom doručeným na komisiu je záver z Krajskej prokuratúry,
ktorá konala v zmysle pokynov z Generálnej prokuratúry, ktorá preverovala závery okresného
prokurátora, kde príslušný štátny orgán skonštatoval, že k naplneniu skutkovej podstaty trestného
činu neprišlo.
O slovo sa prihlásil pán poslanec Pavol Kurbel, ktorý poukázal na to, že v danom roku plat
viceprimátora malo určovať zastupiteľstvo.
JUDr. Hudák sa vyjadril, že ani jeden prokurátor neskonštatoval porušenie práva a ani jeden z
prokurátorov neodkazuje na inú právnu možnosť riešenia. Toto kontrolné konanie dosvedčilo, že
o trestnej činnosti hovoriť nemôžeme. Neprebieha žiadne iné konanie, to znamená, že toto
právoplatné rozhodnutie rešpektovať musíme a situácia si nevyžaduje žiadne iné súčasné
riešenie.
JUDr. Klenovič sa vyjadril, že konečný pohľad na vec je rôzny a jedine vyjadrenie súdu môže
alebo nemusí tento záver vyvrátiť.
JUDr. Tóth uzavrel túto vec s pripomienkou, aby sa osoby, ktoré s týmto záverom nesúhlasia
obrátili na súd.
Komisia stanovisko Krajskej prokuratúry zobrala na vedomie s tým, že toto právoplatné
rozhodnutie príslušného štátneho orgánu treba rešpektovať, že neboli naplnené všetky znaky
skutkovej podstaty a neprišlo k spáchaniu trestného činu.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 3
EČ, MH, MTo
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 2

ZP, MTa
MK nehlasoval

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:
28.04.2020
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