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

 

 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 02.02.2021 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  02.02.2021  v malej zasadačke na MsÚ 

v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.40     hod. 
 

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

JUDr. Klenovič, p. Hilková 

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

 

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

 

  Verejnosť:        

 

 

 

Program:  
1.) Otvorenie 
2.) Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, 

materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení                  
3.) VZN  mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
4.) Rokovací poriadok MsZ a Rokovací poriadok komisií pri MsZ – návrh  zmien 
5.) Rôzne 
6.) 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 VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, 
materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení                  
Návrh VZN uviedla Mgr. Kováčová.  Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN 

zverejniť. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, ZP 

ZA: 4   EČ, MH, MK, ZP   

PROTI:0  

ZDRŽAL SA: 0 
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BOD č. 3 
VZN  mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
Materiál uviedla Bc. Vohláriková. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť 

po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-v Čl.1 sa ods. 1 nahrádza novým znením: ,, V § 3 ods.3 písm. b) sa slová ,,1 krát za 7 dní“ 

nahrádzajú slovami ,,minimálne raz za mesiac“ a vypúšťajú sa slová ,,platí pre fyzické osoby- 

podnikateľov s malou prevádzkou umiestnenou v rodinnom dome, byte alebo nebytovom 

priestore“; 

-v Čl. 1 sa ods.8 nahrádza novým znením: ,,V § 11 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „odseku 2“ 

nahrádzajú slovami „odseku 3“.; 

- v Čl.1 ods. 12 sa slovné spojenie ,,v bytových zónach“ nahrádza novým znením: ,,na mestom  

určených miestach“; 

-v Čl.1  ods.14 sa slovné spojenie ,,rozmiestnených pri obytných zónach“ nahrádza novým 

znením: ,,rozmiestnených na mestom určených miestach“; 

-V Čl.1 sa ods.16 nahrádza novým znením: ,,V § 18 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá 

znie: „Odpad uvedený v §13 nariadenia sa odporúča rozložiť na čo najmenšie časti.“;“ 

-v Čl.1 sa ods.17 nahrádza novým znením: ,,V §18 ods. 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „len 

fyzická“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „fyzická“.“ 

-v Čl.1 sa ods. 18 nahrádza novým znením: ,,V § 18 ods. 6 sa v druhej vete slová „dokladom 

totožnosti“ nahrádzajú slovami „identifikačným dokladom“; 

-v Čl.1 sa pôvodný ods.18 prečísluje na ods.19; 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, ZP 

ZA: 4   EČ, MH, MK, ZP 

PROTI:  

ZDRŽAL SA:  

 

 

BODč.4 
Rokovací poriadok MsZ a Rokovací poriadok komisií pri MsZ – návrh  zmien 
Materiál uviedla JUDr. Ing. Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh zmien 
zverejniť po zapracovaní nasledovných pripomienok: 
Úpravy v rokovacom poriadku komisií mestského zastupiteľstva v Seredi: 
-v Čl.2 upraviť v ods. 5 znenie druhej vety: ,,Stanoviská legislatívno-právnej komisie, prijaté dva 
dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, sú poslancom elektronicky zasielané najneskôr 
v nasledujúci deň po prijatí stanoviska. 
Úpravy v Rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva v Seredi 
- v §7 ods.3  vypustiť v prvej vete slovné spojenie ,,zriadenie MsZ podľa osobitného predpisu 

1
“ 

a zároveň vypustiť poznámku pod čiarou. Druhá veta sa nahrádza novým znením podľa opravy 
v Rokovacom poriadku komisií :,,Stanoviská legislatívno-právnej komisie, prijaté dva dni pred 
zasadnutím mestského zastupiteľstva, sú poslancom elektronicky zasielané najneskôr 
v nasledujúci deň po prijatí stanoviska.“ 
-v §7 sa vypúšťa celý ods. č.7. Komisia odporúča riešiť takúto úpravu v inom právnom predpise. 
-v § 10 ods.3 sa vypúšťa slovné spojenie ,,komisií MsZ“ a nahrádza sa novým znením: ,,komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ“. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, ZP 

ZA: 4   EČ, MH, MK, ZP 

PROTI:  

ZDRŽAL SA:  

 

 

BOD č. 5 

Do bodu ,,rôzne“ komisii nebol doručený  žiadny materiál na prerokovanie. 
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BOD č. 6 

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=CvbIJCNBytE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        03.02.2021 


