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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. k) v nadväznosti na
Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves. Upravuje pravidlá o rokovaní
zastupitel'stva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich
sa miestnej samosprávy.

§ 12 ods. 11 zákona

Článok 2
Zvolávanie zasadnutí zastupitel'stva
1.

Zasadnutia zastupitel'stva sa konajú podl'a potreby, najmenej raz za tri mesiace na svojom
riadnom rokovaní podl'a vopred vypracovaného plánu rokovaní zastupitel'stva a obecnej rady,
ktorý je vypracovávaný pol ročne, prípadne ročne.

2.

Rokovanie zastupitel'stva starosta zvolá aj:
a.

ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov zastupitel'stva,
jeho konanie,

a to do 15 dní od doručenia žiadosti na

b.

ak o to požiada viac ako 20 % všetkých oprávnených voličov obce,

c.

v prípade slávnostných príležitostí,

d.

v prípade prerokovania závažných úloh, ktoré nebolo možné naplánovať vopred zvolá ihneď.

3.

Oznam o zasadnutí zastupitel'stva spolu s navrhovaným programom musí byť zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle najneskôr 3 dni pred jeho konaním. Tieto informácie sa zverejnia
spravidla aj v miestnom rozhlase.

4.

Forma zastupitel'stva je prezenčná alebo online formou videokonferencie. Oznámenie o konaní
zasadnutia formou videokonferencie, ako aj jeho samotná realizácia a zverejňovanie musí splňat'
podmienky Zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre túto formu.
Online zasadnutie sa riadi rovnakými pravidlami ako jeho prezenčná forma, predovšetkým je
rovnako prístupné verejnosti v reálnom čase. Minimálne 24 hodín pred rokovaním online formou
musí byť na webstránke obce (www.zahorskaves.sk) zverejnená informácia o použitom nástro"
videokonferenciu a URL link pre pripojenie verejnosti.
/
~
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Článok

3

Príprava a zvolávanie zasadnutí
1.

Materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva
musí byť vypracovaný na základe vecne
overených a pravdivých informácií,
musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ako aj nariadeniami a uzneseniami zastupiteľstva.
Materiál na rokovanie zastupiteľstva
obsahuje normatívnu
časť, dôvodovú správu a návrh na uznesenie. Za dodržanie týchto
podmienok, ako aj za obsahovú a formálnu stránku materiálu zodpovedá jeho spracovatel'.

2.

Návrh materiálu, ktorého predmetom je uznesenie zastupiteľstva, musí byť doručený na legislatívnu
úpravu vecne príslušnému organizačnému útvaru najneskôr 10 dní pred plánovaným
zasadnutím
zastupiteľstva, na ktorom má byť prerokovaný.

3.

Návrh materiálu, ktorého predmetom je všeobecne záväzné nariadenie obce, musí byť doručený
na legislatívnu úpravu vecne príslušnému organizačnému útvaru najneskôr 30 dní pred plánovaným
zasadnutím zastupitel'stva, na ktorom má byť prerokovaný.

4.

Vecne príslušný organizačný útvar skontroluje, či doručený materiál splňa podmienky podľa odseku
1 tohto článku. V prípade, že materiál uvedené podmienky nesplňa, vecne príslušný organizačný
útvar materiál vráti spracovateľovi na opravu, resp. dopracovanie.

5.

Návrh programu

6.

Materiál pripravený na rokovanie zastupiteľstva, obecnej rady a komisií s návrhom na uznesenie,
doručí vecne príslušný organizačný útvar najneskôr do uzávierky materiálov do obecnej rady, ktorá
bude zasadať pred rokovaním zastupiteľstva, na ktorom má byť materiál prerokovaný.
Termíny
uzávierok materiálov do zastupiteľstva a obecnej rady sú súčasťou plánu rokovaní zastupitel'stva a
obecnej rady.

7.

Obecná rada
zastupiteľstva.

8.

Uznesenia obecnej rady a stanoviská komisií k materiálom
predkladaným do zastupiteľstva
sa
doručujú
poslancom
vrátane spracovatel'a, ktorý v prípade potreby zaujme stanovisko k nimi
navrhovaným zmenám a doplnkom. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním
zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

9.

Súčasťou pozvánky na zasadnutie zastupiteľstva je návrh programu rokovania.

rokovania

zastupiteľstva

navrhované

materiály

zostavuje starosta na základe doručených materiálov.

prerokuje

a vyjadrí

sa k ich zaradeniu

10. Návrh programu zasadnutia

obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej
webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

na rokovanie

tabuli obce a na

Článok 4
Priebeh rokovania
1.

Rokovania zastupiteľstva vedie a riadi starosta, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca alebo
ním poverený poslanec (ďalej len "predsedajúci").
Rokovania sa vedú tak, aby mali pracovný
charakter, vecný a účelovo zameraný priebeh, bez zbytočných formalít, v súlade so schváleným
programom.

2.

Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. V
prípade, ak sa nezíde požadovaný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na začiatok
rokovania a zastupiteľstvo z toho dôvodu nie je uznášaniaschopné,
zvolá starosta do 14 dní nové
zasadnutie. Obdobne sa postupuje pri poklese počtu poslancov počas rokovania, pokiaľ sa potrebný
počet poslancov neupraví, resp. je zrejmé, že sa neupraví ani v lehote 30 minút.

3.

Poslanci ospravedlňujú svoju neúčasť na rokovaní zastupiteľstva
zastupiteľstva (písomne, rnailom alebo formou SMS).

4.

Účastníci zasadnutia zastupiteľstva
predsedajúci neudelí slovo.

sa musia

zdržať

každého

starostovi vopred pred rokovaním

prejavu

a vyjadrenia,
~

pokiaľ

im
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5.

Účastníci zasadnutia zastupitel'stva,
pre verejnosť a hostí.

ktorí nie sú poslanci,

sa zdržujú vo vyhradených

6.

V úvode rokovania
program rokovania,

7.

Zastupitel'stvo
schval'uje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.
Pri
schval'ovaní
návrhu programu a jeho zmeny má starosta a každý poslanec právo navrhnúť
doplnenie,
vypustenie
alebo úpravu jedného či viacerých bodov. Ak starosta alebo predsedajúci
odmietne dať hlasovať o návrhu na úpravu programu zasadnutia zastupiteľstva, stráca právo viesť
zasadnutie a postupuje sa obdobne ako v prípade bodu 1 tohto článku.

8.

Predsedajúci

9.

Jednotlivé
body programu predkladajú
zastupiteľstvu
spracovatelia
materiálov.
Po vystúpení
spracovateľa
otvorí predsedajúci
rozpravu.
V rozprave je primárne
udelené
slovo každému
poslancovi, ak o to požiada. Ak starosta alebo predsedajúci odoprie poslancovi
právo na zapojenie
sa do rozpravy, stráca právo viesť zasadnutie a postupuje sa obdobne ako v prípade bodu 1 tohto
článku. Toto neplatí ak je odsúhlasené ukončenie rozpravy podľa bodu 17 tohto článku.

oznámi predsedajúci
počet prítomných
1 overovatel'a zápisnice a určí zapisovatel'a

vedie rokovanie v súlade so schváleným

priestoroch

poslancov, predloží na schválenie
zápisnice a zapisovateľa uznesení.

programom.

10. Do rozpravy sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky alebo písomne.
poslancom v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy.

Predsedajúci

udeľuje

slovo

11. Verejnosť má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupitel'stva a vyjadrovať na nich svoj názor.
Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu programu,
na základe prihlásenia sa zdvihnutím
ruky predsedajúci
v rozprave
mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie nadpolovičná
väčšina
prítomných poslancov. V prípade, že verejnosť chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom
rokovania,
predsedajúci
jej udelí slovo po odsúhlasení
nadpolovičnou
väčšinou
prítomných
poslancov v bode "Diskusia".
Časový rozsah vystúpenia nesmie presahovať 2 minúty.
12. Počas trvania rozpravy, aj v bode Diskusia, je predsedajúci povinný dať hlasovať o každej žiadosti
verejnosti na zapojenie sa do rozpravy, pokia!' nebola rozprava hlasovaním ukončená.
13.

Ak bola v rozprave uvedená
podstatná nepresnosť
alebo nesprávnosť,
má poslanec právo na
prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na ňu. Predsedajúci mu udelí slovo po vystúpení
rečníka, po ktorom sa poslanec s faktickou poznámkou prihlásil. Faktická poznámka sa signalizuje
zdvihnutím rúk spojených do písmena T. Rozsah faktickej poznámky nesmie presiahnuť 1 min.

14. V prípade potreby môže poslanec podať procedurálny
návrh na krátkodobé prerušenie rokovania
v rozsahu max. 10 minút. O tomto návrhu a dobre prerušenia hlasuje zastupiteľstvo
verejne. Počas
tohto prerušenia môžu poslanci dočasne opustiť rokovaciu miestnosť.
15.

Na zasadnutí zastupiteľstva

16. V prípade, ak nehovorí

sa môže ujať slova len ten, komu ho predsedajúci

diskutujúci

k veci, môže mu predsedajúci

odňať slovo.

17. V prípade, že niekto ruší zasadnutie
zastupiteľstva,
má predsedajúci
v nutnom prípade ho môže predsedajúci
vykázať zo zasadacej miestnosti.
18.

udelil.

povinnosť

ho upozorniť,

Rozprava končí spravidla vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení.
Každý poslanec zastupiteľstva aj
starosta má právo predložiť návrh na ukončenie rozpravy; o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
Po prijatí tohto návrhu majú ešte právo vystúpiť do rozpravy len tí poslanci,
ktorí ešte pred
predložením návrhu na ukončenie rozpravy boli do tejto prihlásení.

Článok 5

návrhy zmien uznesenia boli odovzdané aj písomne.
v rozprave ústne prednesené predsedajúcemu.

Písomne odovzdané návrhy musia byť najprv

3.

Keď zastupitel'stvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jednu z jeho alternatív,
postup riešenia problému predsedajúci. O spôsobe riešenia poslanci hlasujú.

navrhne ďalší

4.

Hlasuje

5.

Každý poslanec môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne - prostredníctvom
takomto návrhu rozhoduje zastupiteľstvo.

6.

Uznesenia zastupiteľstva sa zverejnia na úradnej tabuli obce a jeho webovom sídle najneskôr
10 dní odo dňa ukončeného zasadnutia zastupiteľstva.

sa spravidla verejne a menovite, a to zdvihnutím ruky.
hlasovacích

lístkov. O

do

Článok 6
Kontrola plnenia uznesení zastupitel'stva
1.

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení zastupitel'stva priebežne zabezpečuje a kontroluje starosta.

2.

O výsledku kontroly starosta alebo hlavný kontrolór obce pravidelne informuje zastupiteľstvo
spravidla predkladaním materiálu s prehl'adom o splnených uzneseniach, o priebežne plnených
uzneseniach, o uzneseniach s návrhom na predlženie termínu, o nesplnených uzneseniach a o
návrhoch na zrušenie uznesení pre ich neaktuálnosť.

Článok 7
Interpelácie poslancov
Poslanci majú právo:
1.

Interpelovať starostu, jeho zástupcu, predsedov komisií, zástupcov subjektov, ktoré zriadila alebo
založila obec vo veci výkonu ich činnosti.

2.

Interpelácie (t.j. otázky, žiadosť o vysvetlenie) sú samostatným bodom na každom rokovaní
zastupiteľstva za bodom rokovania "Rôzne" a vedie sa o nich evidencia. Na interpeláciu je
interpelovaný povinný odpovedať priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Ak obsah interpelácie
vyžaduje, aby bola interpelovaným prešetrená alebo aby bolo nutné vykonať niektoré opatrenia,
lebo vysvetlenie nie je dostačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť ústna alebo písomná odpoveď
najneskôr do 30 dní od podania interpelácie.

3.

Interpelovaný žiadosti o písomnú odpoveď v rozsahu možného zverejnenia veci musí vyhovieť.

4.

Písomnú interpeláciu môže poslanec podať aj v podatel'ni obce, kedy v texte interpelácie vyjadrí, či
mu postačuje ústna odpoveď alebo či si ju vyžaduje písomne.

5.

Interpelácia a jej odpoveď sú súčasťou zápisnice z rokovania zastupitel'stva.

Článok 8
Technicko-organizačné zabezpečenia rokovania zastupitel'stva
1.

Z rokovania zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam, resp. videozáznam v prípade
videokonferencie a zápisnica, ktorá obsahuje popis o tom, kto viedol rokovanie, o počte prítomných
poslancov, o obsahu rokovania, o prijatých uzneseniach a o výsledku hlasovaní.

2.

Veci, ktoré neupravuje tento Rokovací poriadok, upravuje zákon
zriadení v znení neskorších predpisova úprav.

3.

Zápisnicu z rokovania zastupiteľstva overujú a podpisuje 1 overovatel' z radov poslancov
zastupitel'stva. Jeho súhlas, ako aj prípadne pripomienky tvoria prílohu zápisnice. Zápisnicu

Č.

369/1990 Zb. o obecnom
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podpisuje tiež starosta. Zápisnica a zvukový záznam
konania zastupitel'stva
na webovej stránke obce.
4.

musia byť zverejnené

najneskôr

do 15 dní od

Materiál z rokovaní zastupitel'stva
sa archivuje, a to určeným zamestnancom obce. Každý, kto o to
požiada, má právo na prístup k týmto materiálom vrátane možnosti robiť si z nich odpisy alebo
kópie.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnky tohto Rokovacieho poriadku schval'uje zastupitel'stvo.

2.

Starosta a poslanci zastupitel'stva sú povinní riadiť sa týmto Rokovacím poriadkom a dodržiavať
jeho ustanovenia.

3.

Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo zastupitel'stvo na svojom zasadnutí 17.03.2021 a prijaté
bolo pod číslom uznesenia 10/2021.

4.

Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2021.

starosta obce
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