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

 

 

Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 31.05.2022 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  31.05.2022  vo veľkej  zasadačke na 

MsÚ v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30    hod. 

 

Koniec zasadnutia:        17.40    hod. 
 

Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová (EČ), JUDr. Tóth (MTo), JUDr. Klenovič (MK),   

JUDr. Hudák (MH),  

 

Ospravedlnení:  JUDr. Irsák (MI), JUDr. Takáč (MTa), JUDr. Zuzana Pastuchová (ZP), 

 

  Hostia: Mgr. Kováčová. JUDr. Ing. Vargová, PhDr. Adamčíková, Ing. Halabrínová,   

Ing. Krajčovič 

 

  Verejnosť:        

 

Program:  
1.) Otvorenie 
2.) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní 

nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď 
3.) Územný plán mesta Sereď- zmeny a doplnky VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď 
4.) Voľba hlavného kontrolóra mesta Sereď 
5.) Návrh VZN o organizácii miestneho referenda 
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. Irsáka, JUDr. Takáča a     

JUDr. Zuzanu Pastuchovú. 

 

BODč. 2 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného 
bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď  
Návrh uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť po 
zapracovaní nasledovných pripomienok: 
-v §11a ods. a) doplniť na konci vety: ,,a nemajú žiadnu inú možnosť bývania“; 
-v §11a ods. b) doplniť na konci vety: ,,a nemajú žiadnu inú možnosť bývania“; 
- doplniť v §1 písm. f-  účel nariadenia- okruh oprávnených FO vrátane dôvodov pri poskytovaní 
sociálneho bývania z dôvodov hodných osobitného zreteľa; 
-v §11a zosúladiť podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a d) s odsekom 2 a §4; 
-v §11a ods. 1 písm. c) upraviť slová ,,zriadeného“ a ,,založeného“ na ,,zriadenej“ a ,,založenej“; 
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-v §11a ods.3 rozdeliť na písmeno a) ktoré bude znieť: „a) osôb podľa ods. 1 písm. a) a b) posúdi 
podľa sociálnej situácie“ a písmeno b), ktoré bude znieť: „b) podľa ods. 1 písm. c) a d) posúdi 
dôležitosť činnosti pôsobenia pre mesto“; 
Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, MTo 
ZA: 4   EČ, MH, MK, MTo 
PROTI: 0   

ZDRŽAL SA:  

 

BOD č. 3  
Územný plán mesta Sereď- zmeny a doplnky VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď  
Návrh uviedla Ing. Halabrínová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť po 
zapracovaní nasledovnej pripomienky: 
-v Čl.1 ods. 1 písm. a)  a b) vypustiť „...“ a do vety za čiarkou doplniť len navrhovaný text. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, MTo 
ZA: 4   EČ, MH, MK, MTo 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 
Voľba hlavného kontrolóra mesta Sereď 
Materiál uviedla PhDr. Adamčíková. Komisia materiál prerokovala a odporúča voľbu hlavného 

kontrolóra prerokovať na MsZ.   

Legislatívno-právna komisia v zmysle zachovania právnej istoty a vyhnutiu sa možnému 

právnemu sporu neodporúča vyhlásiť voľbu hlavnej kontrolórky. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4  EČ, MH, MK, MTo 
ZA: 3    EČ, MH, MK 

PROTI: 1  

ZDRŽAL SA: 1  MTo 

 

 

BOD č. 5 
Návrh VZN o organizácii miestneho referenda 
Návrh uviedla PhDr. Adamčíková. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN zverejniť 
po zapracovaní nasledovných pripomienok: 
-úvodnú vetu nahradiť novým znením: ,,Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením a podľa §6 ods. 1, §4 ods. 5 písm. 
a) bod 4. zákona č. 693/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto 
,,všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. x/2022 o organizácii miestneho referenda (ďalej 
len ,,nariadenie“); 
-v §3 ods. 2) doplniť za slovo ,,domácnosti“ slovné spojenie ,,na adresu trvalého pobytu“; 
-v §6 ods. 3) doplniť za slovo ,,zakázané“ slovné spojenie ,,formou kampane“. 

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

ZA: 4   EČ, MH, MK, MTo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        01.06.2022 


