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

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 20.10.2020 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  20.10.2020  vo veľkej zasadačke na MsÚ 

v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        19.30      hod. 
 
Prítomní:             JUDr. Červeňová, JUDr. Klenovič, JUDr. Tóth, JUDr. Hudák, JUDr. Takáč 

 p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Irsák, JUDr. Pastuchová 

  Hostia:  JUDr. Ing. Vargová, Mgr. Kováčová, Ing. Šišo, Ing. Kurbel, Ing. Fačkovcová, 

Ing. Krajčovič 

  Verejnosť:        

  

Program:  
1.) Otvorenie 

2.)    Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských 

obvodov  zákl. škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení 

3.)    Žiadosť o prevod verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Sereď od spoločnosti                    

R a L invest s.r.o. 

4.)   Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

5.)   Návrh - Organizácia a rozsah technických prostriedkov MsP a Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č.XX/2020, zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície 
6.) OVS na odber BRO z mesta Sereď   
7.) Rôzne 
8.) 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 a JUDr. Pastuchovú. 

Predsedníčka komisie JUDr.  Červeňová  pred schválením programu zasadnutia LPK požiadala 

o doplnenie do bodu Rôzne, informovanie členov komisie o výsledku rokovaní Dočasnej komisie 

zriadenej MsZ so spoločnosťou LRL Profitech, s.r.o. o Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve. 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov  

zákl. škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení 

Návrh VZN uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MTa, MTo, MK, MH  

ZA: 5   EČ, MTa, MTo, MK, MH 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 3 

Žiadosť o prevod verejného osvetlenia do vlastníctva mesta Sereď od spoločnosti R a L invest 

s.r.o.  

Návrh VZN uviedol Ing. Šišo. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MTa, MTo, MK, MH 

ZA: 5   EČ, MTa, MTo, MK, MH 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

 

BOD č. 4 

Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva   

Návrh VZN uviedol Ing. Šišo. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

- v bodoch 1 a 2 pred § uviesť predložku „V“, 

- Upraviť  navrhované znenie textu v § 2 ods. 5 nasledovne: 

,,Mesto Sereď znižuje sadzbu dane ustanovenú v ods. 3 písm. i) na 0,013 €/m2/deň pre 

daňovníka, ktorý je: 

a) fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím  odkázanou na individuálnu prepravu 

osobným motorovým vozidlom
(4)

 a  je vlastníkom alebo držiteľom tohto osobného motorového 

vozidla, 

b) blízkou osobou
(5)

 fyzickej osoby podľa písmena a) a je vlastníkom alebo držiteľom osobného 

motorového vozidla prepravujúcim túto fyzickú osobu.“ 

- zmeniť číslovanie poznámky k odkazu 4) na odkaz 5), 

- uviesť  poznámku  odkazu 
(4)

 ,ktorá znie: 

„
(4) 

§ 14 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“  

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MTa, MTo, MK, MH 

ZA: 5     EČ, MTa, MTo, MK, MH 

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 5 

Návrh - Organizácia a rozsah technických prostriedkov MsP a Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č.XX/2020, zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície 

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

po zapracovaní nasledovnej pripomienky: 

- Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície doplniť 

o informáciu, že sa týmto VZN upravuje aj úvodná veta  nasledovne: „Úvodná veta znie: 

„Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii  v znení neskorších predpisov vydáva 

všeobecne záväzne  nariadenie o zriadení mestskej polície.“ “  

 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MTa, MTo, MK, MH 

ZA: 4   MTa, MTo, MK, MH 

PROTI: 1  EČ 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 6 

OVS na odber BRO z mesta Sereď   

Materiál uviedla JUDr. Ing. Vargová. O slovo sa prihlásila Ing. Fačkovcová, ako hosť-poslanec. Po  

odhlasovaní komisie, že sa môže vyjadriť k materiálu nakoľko tento nebol predmetom rokovania 

v komisii, ktorej je ona členom, predniesla svoje pripomienky. Komisia si jej pripomienky 

vypočula, prerokovala  a požiadala pani poslankyňu, aby tieto podala ako procedurálny návrh na 

Mestskom zastupiteľstve, nakoľko členovia komisie nemôžu hlasovať o pripomienkach hostí. 

Komisia odporúča v zmluve o nájme nehnuteľností- pozemok v lokalite ,,Malý háj“ zapracovať 

tieto zmeny: 

-v podmienkach OVS v časti B,  v bode 3, písm. e) a v čl. 7, ods. 4 vzoru zmluvy o nájme 

vypustiť slová  „napr. sponzoring pri výstavbe detského ihriska, v oblasti športu, kultúry a pod.“, 

-v  čl. 3 vzoru zmluvy o nájme upraviť ods. 3 nasledovne:  

“Na základe písomného súhlasu prenajímateľa  prenajímateľ nájomcovi umožní, aby časť 

prenajatého pozemku, nezastavaného bioplynovou stanicou, (zastavaná výmera je 2 101 m
2
) slúžila 

nájomcovi aj na iný dohodnutý účel, ktorý súvisí s ďalšou podnikateľskou činnosťou nájomcu.“, 

- v  čl. 6  vzoru zmluvy o nájme  upraviť ods. 1 nasledovne: 

„Prenajímateľ je povinný protokolárne odovzdať predmet nájmu nájomcovi najneskôr v posledný 

pracovný deň pred dňom začatia doby nájmu.“, 

- v  čl. 9 ods. 4 vzoru zmluvy o nájme vypustiť slová: „ktorým je internetová stránka mesta Sereď.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 5  EČ, MTa, MTo, MK, MH 

ZA: 4   EČ, MTa, MTo, MH 

PROTI:  

ZDRŽAL SA: 1 MK 

 

BOD č. 7 

Rôzne 

Do bodu rôzne bol doplnený materiál o výsledku rokovaní Dočasnej komisie zriadenie MsZ so 

spoločnosťou LRL Profitech, s.r.o. o Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve. Materiál uviedla          

JUDr. Ing. Vargová  a stručne informovala členov komisie o doterajšom priebehu  a výsledkoch 

stretnutí členov dočasnej komisie ustanovenej MsZ na prípravu Dodatku č.1 k nájomnej zmluve so 

spoločnosťou LRL PROFITECH, s.r.o., ktoré boli realizované s cieľom  prípravy predmetného 

návrhu  dodatku. Na zasadnutí  legislatívno-právnej komisie boli k uvedenému bodu prítomní 

okrem členov komisie   aj členovia dočasnej komisie- Ing. Fačkovcová ,Ing. Kurbel a JUDr. 

Červeňová.  Na ich otázky týkajúce sa zmien v Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zodpovedali 

členovia legislatívno-právnej komisie. Ing. Fačkovcová a Ing. Kurbel požiadali, aby materiál nebol 

prerokovaný na mimoriadnom MsZ, nakoľko v materiáli boli menšie zmeny oproti poslednému 

návrhu dodatku, keďže tento materiál nedostali včas. Komisia ich upozornila, že nemá 

v kompetencii meniť program zasadnutia MsZ a pokiaľ chcú, tak nech svoju požiadavku  predložia 

MsZ. 

Na záver JUDr. Červeňová požiadala poslancov, pokiaľ im to čas dovolí, o preštudovanie materiálu, 

aby mohol byť prerokovaný na MsZ dňa 21.10.2020. 

Komisia informáciu 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:        22.10.2020 


