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

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 24.11.2020 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  24.11.2020  vo veľkej zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
  

 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.30     hod. 
 

 
Prítomní:             JUDr. Červeňová, JUDr. Klenovič, JUDr. Tóth, JUDr. Pastuchová,          

JUDr. Hudák, JUDr. Irsák ,p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Takáč 

  Hostia:   JUDr. Ing. Vargová, Mgr. Kováčová, Bc.Vohláriková, PhDr. Adamčíková 

                                 

  Verejnosť:        

  

Program:  

1.) Otvorenie 

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

materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení 

3.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 

4.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019  
5.) Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok- Interná smernica 
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. Takáča. 

 

 

BOD č. 2 

Návrh VZN,  ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení 

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



 2 

 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6  EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

ZA: 6   EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 3 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2020 

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

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-Čl.1 ods. 1 sa nahrádza novým znením: ,,V § 2 ods. 1 znie: 

   ,,1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa    

v materskej  škole je 20,00€.“. 

-v Čl. 1 ods. 4 písmeno a) nahradiť slovo ,,alebo“ čiarkou; 

-v Čl. 1 ods. 2 doplniť nové znenie úpravy:  

  V § 4 ods. 5 znie: ,,V prípade mimoriadneho prerušenia prevádzky školského klubu detí 

podľa osobitného predpisu je výška príspevku podľa odseku 1 znížená o pomernú časť za každý 

deň prerušenia prevádzky školského klubu detí.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6  EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

ZA: 4   EČ, MI, ZP, MK 

PROTI: 1  MH 

ZDRŽAL SA: 1 MTo 

 

 

BOD č. 4 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019  

Návrh VZN uviedla Bc. Vohláriková. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zverejniť. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6  EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

ZA: 6   EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

BOD č. 5 

Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok- Interná smernica 

Materiál uviedla PhDr. Adamčíková. Komisia materiál prerokovala a odporúča pravidlá 

poskytovania jednorazových sociálnych dávok prerokovať na MsZ dňa 10.12.2020.                                 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6  EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK 

ZA: 6   EČ, MH, MI, MTo, ZP, MK  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 6 

Rôzne 

Do bodu ,,rôzne“ komisii nebol doručený  žiadny materiál na prerokovanie. 

 

 

BOD č. 7 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

 

Táto zápisnica je len skráteným zápisom rokovania komisie. Celý priebeh legislatívno-

právnej komisie je dostupný na linku: https://www.youtube.com/watch?v=7AI1KlX0aEg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        25.11.2020 


