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MESTO PÚCHOV

Rokovací poriadok MsZ

DODATOK č. 3
z roku 2018
K ROKOVACIEMU PORIADKU
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PÚCHOV

Dodatok nadobúda platnosť dňa: 27.6.2018
schválený uznesením MsZ Púchov č. 56/2018, zo dňa 27.06.2018
Dodatok dopĺňa: ROKOVACÍ PORIADOK MsZ Púchov zo dňa 9.2.2015 v znení
neskorších dodatkov
Vypracovali: Mgr. Bc. Radoslav Machan, Mgr. Juraj Škripec

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta Púchov

Predkladá: Mgr. Bc. Radoslav Machan
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Mestské zastupiteľstvo v Púchove podľa § 11 ods. 4 pís. k) zák. č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje dodatok č. 3 k
Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Púchov v znení neskorších
dodatkov.
V čl. 7.3 sa dopĺňa za poslednú vetu ďalšia veta s nasledujúcim znením: „Poslancom
mestského zastupiteľstva sa materiál doručuje do ich poslaneckej elektronickej
schránky na webovom sídle mesta.“
Čl. 7.8 znie: „Návrh materiálu v zmysle bodu 7.7. sa podáva najneskôr do 7
pracovných dní pred zasadnutím MsZ v elektronickej podobe a v počte 5 výtlačkov.
Čl. 8.1 znie: „Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na
úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta aspoň tri dni pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva.“
Čl. 8.5 znie: „Návrh programu každého zasadnutia MsZ schvaľujú podľa
predloženého návrhu po riadnom otvorení zasadnutia prítomní poslanci hlasovaním.
Návrh programu predkladá primátor na začiatku rokovania zasadnutia MsZ. Najprv
sa hlasuje o bodoch návrhu programu. Program je schválený, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Potom sa hlasuje o návrhoch na
zmenu
programu.
Na
zmenu
návrhu
programu
zasadnutia
mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Poslanecký návrh na doplnenie programu, ktorý pri jeho
schvaľovaní nebol prijatý, nemôže byť prerokovaný v bode Rôzne. Program
rokovania zasadnutia MsZ môže byť po jeho schválení na návrh poslanca upravený
doplnením ho o prerokovanie inej veci iba v prípade prerušenia zasadnutia MsZ o
viac ako 3 hodiny.
V čl. 10. 2. pôvodný text sa nahrádza týmto znením: „Obecné zastupiteľstvo
vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú
informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s
výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce
alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k
majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo
prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.“
Čl
10.21
sa
upravuje
na
nasledovné
znenie:
„Pred
prijatím
rozhodnutia k prerokovanej problematike môže vypočuť mestské zastupiteľstvo
stanovisko komisie alebo poradného orgánu, ktorý pre danú vec zriadilo. O odborné
stanovisko vo veciach patriacich mestskému úradu môže požiadať prednostu
mestského úradu, prípadne spracovateľa predkladaného materiálu.
V čl. 13.8 sa znenie druhej vety nahrádza novým znením:
„Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho chválenia,
uznesenie stráca platnosť.“
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Čl 16.6 bod a) znie nasledovne: a) termín zasadnutia mestského zastupiteľstva
a návrh programu rokovania najmenej 3 dni pred jeho zasadnutím

Strana 4 z 3

MESTO PÚCHOV

Rokovací poriadok MsZ

Dôvodová správa:
S účinnosťou od 01.04.2018 bol zákonom č. 70/2018 Z.z. bol novelizovaný zákon č.
369/1990
Zb.
o obecnom
zriadení.
Navrhovaný
dodatok
rokovacieho
poriadku obsahuje zmeny reflektujúce predmetnú novelu zákona o obecnom zriadení
a zmeny spojené s doručovaním materiálov poslancom MsZ v elektronickej podobe.
Čl. 7.3 a 7.8 sa navrhujú upraviť z dôvodu zmeny zasielania materiálov poslancom,
ktoré sa v praxi sa realizuje elektronickou formou a vyhotovenie papierových
výtlačkov je nadbytočné a nekorešpondujúce so súčasným stavom.
Čl. 8.1
Novela zákona o obecnom zriadení č. 70/2018 Z. z. priniesla
doplnenie
zverejňovania programu zastupiteľstva o umiestnenie na webovom sídle.
Čl. 8.5 Novela zákona o obecnom zriadení priniesla zmenu v postupe schvaľovania
programu rokovania mestského zastupiteľstva a jeho zmien. Navrhované znenie
zodpovedá postupu upravenému zákonom.
Čl. 10.2 Navrhovaná zmena vyplýva z novely zákona o obecnom zriadení a text sa
upravuj podľa znenia zákona.
Čl. 10.21 Navrhovaná zmena súvisí s vypustením pôvodného § 12 ods. 8
zákona o obecnom zriadení, ktorý ukladal zastupiteľstvu vypočuť stanovisko
komisie alebo poradného orgánu. Navrhovaná zmena dáva možnosť vypočuť
poradný orgán resp. komisiu.
Čl. 13.8 Navrhovaná zmena vyplýva z novely zákona o obecnom zriadení a text sa
upravuj podľa znenia zákona.
Čl. 16.6 Zosúladenia so zákonným znením a požiadavkami praxe.

