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

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 09.06.2020 

 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  09.06.2020  vo veľkej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        18.15     hod. 
 

 
Prítomní:             JUDr. Červeňová, JUDr. Hudák,  JUDr. Klenovič, JUDr. Irsák , 

 p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Takáč, JUDr. Tóth, JUDr. Pastuchová 

 

  Hostia:   Ing. Krajčovič, JUDr. Ing. Vargová, PhDr. Adamčíková,  

                                Ing. Anna  Halabrínová 

  Verejnosť:        

  

 

Program:  
1.) Otvorenie 

2.) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Sereď 

3.) Návrh VZN mesta Sereď o určení názvov nových ulíc na území mesta Sereď  

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

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi 

5.)  Zásady s nakladaním majetku mesta 
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. Tótha,  JUDr. Takáča a  

JUDr. Pastuchovú. 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Sereď  

Návrh VZN uviedla Ing. Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ:4  

ZA: 4  EČ, MI, MH, MK 

PROTI:0  

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 3 

Návrh VZN mesta Sereď o určení názvov nových ulíc na území mesta Sereď  

Návrh VZN uviedla PhDr. Adamčíková. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť 

po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-upraviť názov VZN na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2020 o názvoch nových 

ulíc na území mesta Sereď- takto upravený názov VZN zapracovať do celého návrhu VZN;  

-v úvodnom texte vynechať  ,,v súlade s § 2b“ a doplniť za §4 ods. 5 písm. a) ,,bod1“ ; 

-v §2 upraviť názov  na ,,Názvy ulíc“. 

JUDr. Irsák navrhol zmenu v §2 ods. 1) názvu novovytvorenej ulice z Kvetnej ulice na Jarnú 

ulicu, keďže v blízkosti sa nachádza aj Letná ulica. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MI, MK, MH 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Návrh Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi 

Návrh VZN uviedla JUDr. Ing. Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh 

zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl.1 sa úvodná veta nahrádza novým znením: ,,Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len “komisia“) je poradným, iniciatívnym 

a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z.  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len "ústavný 

zákon"). 

-v Čl. 3 ods. 1 vynechať celé znenie druhej vety; 

-v Čl. 3 ods. 5 pís. c) slovo ,,rozhodnutia“  nahradiť slovom ,,uznesenia“. 

 

Úpravami vo VZN je potrebné upraviť aj Štatút mesta a Rokovací poriadok komisií. 

 

Komisia materiál prerokovala a odporúča zverejniť Štatút mesta po zapracovaní nasledovných 

pripomienok: 

- §15 ods.5 Štatútu mesta Sereď  zo dňa 11.04.2019 sa nahrádza novým znením:  

,, 5) Prípravu, obsah rokovania, spôsob uznášania sa a prijímanie uznesení komisie   uvedenej: 

a) v ods. 4 písm. a) až  e) upravuje „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva 

v Seredi“ , 

b) v ods. 4 písm. f) upravuje „Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov“. 

 

Komisia materiál prerokovala a odporúča zverejniť Rokovací poriadok komisií po zapracovaní 

nasledovných pripomienok: 

- Čl. 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 16.4.2013 

sa nahrádza novým znením: 

 „1. Prípravu zasadnutí, obsah a priebeh rokovania, spôsob uznášania sa, prijímanie uznesení, 

vymedzenie úloh komisií a povinnosti členov a tajomníkov: 

a) stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi upravuje Rokovací poriadok komisií 

Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej len ,,rokovací poriadok“) 

b) komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov upravuje  

Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov  pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi.“ 
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Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MI, MK, MH  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 5 

Zásady s nakladaním majetku mesta  

Návrh VZN uviedla JUDr. Ing. Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh 

zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl 1. nahradiť bod 14) novým znením: ,,Primátor mesta je oprávnený nakladať s majetkovými 

právami mesta, týkajúcich sa peňažných prostriedkov uložených na bankovom účte mesta, ktoré 

mesto použije na kúpu tovarov a poskytovanie služieb obstaraných na základe verejného 

obstarávania. Oprávnenie primátora mesta podľa prvej vety platí do výšky ..................€, 

v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Komisia odporučila uviesť limit, do akej výšky bude mať oprávnenie primátor. JUDr. Vargová sa 

vyjadrila, že po dohode s prednostom navrhne limit, ktorý bude vychádzať z doterajšej praxe 

verejných obstarávaní realizovaných mestom. 

-v Čl 2. sa v § 21 bod 6  dopĺňa veta s novým znením: ,,Mesto oznámi jednotlivým navrhovateľom 

výsledok obchodnej verejnej súťaže.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MI, MK, MH   

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 6 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 
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Dňa:        10.06.2020 


