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

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 10.03.2020 

 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  10.03.2020  v malej zasadačke na MsÚ 

v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.30     hod. 
 

 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Hudák,              

JUDr. Klenovič, p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Irsák, JUDr. Takáč, JUDr. Tóth 

 

  Hostia:   Ing. Krajčovič, JUDr. Ing. Vargová, Bc. Vohláriková 

 

  Verejnosť:        

 

 

Program:  
1.) Otvorenie 

2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2020 o ochrannom pásme   

pohrebísk na území mesta Sereď 

3.)  Zámer nájmu majetku mesta a zriadenia vecného bremena 
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. Takáča a    

JUDr. Irsáka. 

 

 

BOD č. 2 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebísk na území mesta Sereď 

Návrh VZN uviedla Bc. Vohláriková. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 12.03.2020 po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v §1 doplniť pri slove ,,pohrebiska“ odvolávku na zákon o pohrebníctve: „§ 2 ods. 1 písm. u) 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov“; 

- §4 nahradiť novým znením: ,,V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta 

Sereď nie je možné bez súhlasu mesta Sereď počas pohrebu vykonávať činnosti, ktoré narušujú 
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dôstojnosť pohrebiska alebo dôstojnosť a priebeh pohrebu, pohrebného obradu a sprievodu alebo 

pietneho aktu.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ,MH,MK,ZP 

PROTI:0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

Zámer nájmu majetku mesta a zriadenia vecného bremena  

Materiál uviedla JUDr. Ing. Vargová.. Komisia materiál prerokovala, zobrala na vedomie 

a odporúča zámer nájmu majetku mesta a zriadenia vecného bremena prerokovať na MsZ dňa 

12.03.2020. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MH, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

V bode rôzne Ing. Krajčovič informoval členov komisie o žiadostiach právnických osôb 

týkajúcich sa  možnosti darovania infraštruktúry mestu Sereď a o príprave materiálu, ktorý 

upravuje pravidlá na preberanie možnej darovanej infraštruktúry. Tento materiál bude predmetom 

rokovania ďalšej komisie. Komisia informáciu zobrala na vedomie. 

 

BOD č. 5 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        11.03.2020 


