RoKovAcÍ PoRIADoK

oBECNEHo ZASTUPITEĽSTVA V HORNEJ STREDE
obecné zastupitel'stvo v Homej Stľede podl'a $ 12 zákona č. 36911990 Zb. o obecnom
zriaďeni v zneni neskoľšíchpredpisov vydáva tento Rokovací poľiadok obecného
zastupitel'stva v Hornej Strede.
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Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky,

spôsob
pľípľavya priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa, pľijímania
uznesení, všeobecne záv'azných naľiadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich
p lnenia a zabezp ečovania úloh obecnej samo správy.
2. obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona č.
369l1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskoľšíchpredpisov a ďalších zákonov právne
re guluj úc ich naj dô l eŽitej šie vďahy územnej samospľávy.
3. o otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poľiadok, ako aj ďalších zásadách
rokovania a svojich vnútorných veciach ľozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákonač.
36911990 Zb. o obecnom zriadení, prípadne v iných všeobecne záväzných pľávnych
pľedpisoch. Nesmie pľi tom však zasiahnuť do výhľadnej právomoci staľostu obcel ani
iného oľgánu alebo organizácie.
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Zá.kladné úlohy obecného zastupitel'stva
zákIadných oténkach Života obce, najmä je mu
vyhľadené$:l1 ods.4, $1la, $llb,$12, $ 13 ods.l, $14 ods.l, $15 ods.l a3, $l8 ods.l,
$18a ods2,3 ,4,5 a 9, $20, $20a, $20b, $2I zákona o obecnom zľiadení
2. obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aJ o ďalších dôleŽiqých otázkach
obecného, príp. ľegionálneho významu, ktoré upľavujúosobitné zákony, ak to vyŽaduje
právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Hoľná Stľeda.

1. obecné zastupitel'stvo

rozhoduje

o

Cast'pľvá

Zasadnutia obecného zastupitel'stva
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l.
2.
3.

Prvé zasadnutie obecného zastupitel'stva
Pľípľavuprvého zasadnutia obecného zastupiteľstva zabezpeči staľosta zvolený v
pľedchádzajúcom volebnom období (ďalej len ,,doterajší staľosta"), ktorého funkčnó
obdobie sa skončízloŽením sľubu novozvoleného staľostu tak, aby sa uskutočnilo do 30
dní od vykonania volieb.
Ak staľosta nezvo|á zasadnutie obecného zastupitel'stva podľa ods.1, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 30. pľacovný deň od vykonania volieb.
Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva doteľajšístarosta pozve]
a) novozvoleného staľostu a všetkých poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva'
b) predsedu miestnej volebnej komisie.

4.
5.

6.

DoteľajšíStaľosta na pľvézasadnutie obecneho zastupiteľstva môŽe pozvať aj poslancov
Náľodnej ľady Slovenskej ľepubliky, zástupcov vlády alebo štátnych orgánov' politických
strán a hnutí, predstaviteľov ďalších inštitúciía osobnosti pôsobiace vo verejnom živote
obce.
Doterajší staľosta venuje osobitnú pozoľnost'príprave návrhu programu prvého zasadnutia
obecného zastupiteľstva, pričom úzko spolupľacuje s novozvoleným staľostom.
V ľámci pľípľavyprvého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa najmä:
pripraví návľh pľogľamu rokovania pľvéhozasadnutia obecného
a)
zastupiteľstva a návrh uznesenia,
pripľavia podklady na konštituovanie orgánov samospľávy obce' návrhy na
b)
zľiadenie obecnej ľady a komisií (ktoľó sa zľiaďujú podľa potľeby) a návrh na
uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
zabezpečíinformovanosť občanov o čase a mieste konania prvého
c)
zasadnutia obecného zastupiteľstva a o návľhu pľogramu rokovania jeho zveľejnením
na úľadnej tabuli aspoň tri dni pľed zasadnutím obecného zastupiteľstva,
d)
utvoria pľiestorovépodmienky a zvolí čas konania prvého zasadnutia
počet
obecného zastupiteľstva tak, aby sa na zasadnutí mohol zúčastniťčo najväčší
obyvateľov obce.
e)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorí a vedie až do
zloženiu sľubu novozvoleného starostu doteraj šístarosta.
Predseda alebo poveľený člen volebne miestnej volebnej komisie infoľmuje prítomných
o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby novozvoleného
starostu v obci.
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Rokovanie prvého zasadnutia obecného zastupitel'stva

1.

Rokovanie prvého zasadnutia obecného zastupitel'stva (ďalej len ,,ľokovanie prvého
zasadnutia ") je veľejné.
2. Rokovanie prvého zasadnutia otvorí a vedie až do zloženia sľubu novozvoleného
starostu doteľaj šístarosta (ďalej len,'pľedsedaj úci").
3. Počas ľokovaniaprvého zasadnutiapoužívapľedsedajúci insígnie. Po otvoľení
rokovania prvého zasadnutia predsedajúci oboznámi pľítomnýchs návrhom programu
a oznámi či je zastupitel'stvo spôsobilé ľokovať auznášať sa. Spôsobilé je vtedy, ak
je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšinaposlancov zvolených do obecného
zastupiteľstva.
4. Po otvoľení ľokovania prvého zasadnutia predsedajúci
a) určízapisovateľa,
b) uľčídvoch overovateľov zápisnice,
5. o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb novozvoleného starostu obce
informuje pľvézasadnutie obecného zastupiteľstva predseda alebo poverený člen
miestnej volebnej komisie.
6. Sľub skladá ako prvý novozvolený staľosta pľečítaníma podpísanímsľubu napísaného
na osobitnom liste, ktory znie: ,,Sľubujem na svoju česťa svedomie, Že budem riadne
plniť svoje povinnosti, ochľaňovať záujmy obce a Slovenskej ľepubliky. Ústavu
Slovenskej ľepubliky, ústavnó zákony,zákony a ostatné všeobecne záväzné pľávne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie staľostu uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.".

7.

Po zloŽeni sl'ubu pľedsedajúci odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie
prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa starosta ujíma vedenia pľvého
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne staľosta prečítazneĺie sl'ubu poslanca,
ktoré znie:
na svoju česťa svedomie, Že budem riadne plniť svoje
',Sľubujem
povinnosti, ochľaňovať záujmy obce, dodrŽiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavnézákony, zákony a ostatné všeobecne záväzne pľávne predpisy, a pľi výkone
svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho

najlepšieho vedomia a svedomia.".
Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktoqýje napísaný na osobitnom liste,
a pod ktoľým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poľadí'
9. odmietnutie sl'ubu, z|oŽenie sľubu s výhľadou alebo vzdanie sa mandátu znamená
zánikmandátu poslanca a starostu.
10. Poslanec, ktoľý sa nemôŽe zúčastniťna ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, skladá sľub na zasadnutí, na ktoľom sa zúčastňujepo prvý raz.
1l. Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta prednesie príhovor. Po skončení
pľíhovorupredloŽí, návľh na zľiadenie obecnej rady a voľbu jej členov- ak sa zľiaďuje,
návrh na zriadenie komisií a voľbu ich pľedsedov, pľípadne ďalších členov komisií,
určísvojho zástupcu.
12. Voľbu členov rady, ak sa zriaďuje, a predsedov komisií sa odporuča uskutočniť
tajným hlasovaním. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnúväčšinuhlasov prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Členovia komisií môŽu bý'volení aklamačne, veľejným hlasovaním.
14.Platstarostu obce sa schvaľuje po predloženínávrhu uznesenia2.
15. Poslanci obecného zastupiteľstva sa ku všetkým bodom pľogramu môžu vyjadriť v
diskusii. Keď o slovo požiada poslanec Národnej ľady Slovenskej republiky, zástupca

8.

vlády alebo štátneho oľgánu, slovo Sa mu udelí. Slovo sa môŽe udeliť aj
ktorémukol'vek obyvateľoviobce.
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Prípľavaa prijímanie uznesenia z pľvého zasadnutia obecného zastupitel'stva

l. Návrh uznesenia z pľvéhozasadnutia obecného zastupiteľstva vychádzaZprogÍamu a
znávrhov, ktoľéboli prednesené v diskusii.
2. Návľh uznesenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva pripravuje doterajší
staľosta v úzkej spolupráci s novozvoleným starostom.
3. Návrh uznesenia musí obsahovo zodpovedať výsledkom rokovania..
4. Pokiaľ povaha uznesenia obecného zastupiteľstva alebo iné skutočnosti vyžadujú,aby
obecné zastupiteľstvo hlasovalo o jednotlivých bodoch navľhovaného uznesenia' uľčí
toto poľadie starosta.
5. Uznesenie je prijaté, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšinaprítomných poslancov
obecného zastupiteľstva.
6. Uznesenie podpisuje staľosta najneskôľ do l0 dní od jeho schválenia obecným
zastupiteľstvom'

s6

Pľípľavazasadnutia obecného zastupitel'stva
l

'

2.

Pľípľavurokovania obecného zastupiteľstva oľganizuje staľosta obce v súčinnosti
s komisiami a s poslancami obecného zastupiteľstva a ďalšími orgánmi zľiadenými
obecným zastup iteľstvom, pľípadne so záuj mov ý mi zdruŽeniami občanov.
Starosta obce začínapľípravu zasadnutia s zamestnancami obecného úradu najmenej
15 dní pľed teľmínom zasadnutia a súčasneurčí:
- dátum, miesto, čas a program ľokovania spôsob prípravy mateľiálov a zodpovednosť

zaich Vypľacovanie, pľípadnenutnosť zabezpečenia stanoviska' rozhodnutia alebo
iného vyjadrenia pľíslušnéhoorgánu
3. Mateľiály určenéna rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracovávajú tak, aby po
prerokovaní poslancami obecného zastupiteľstva, umoŽnili podľa povahy veci prijať
uznesenie obecného zastupiteľstva' resp. všeobecne záväzne nariadenie.
4. Materiály, ľesp. odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutie obecného
zastupiteľstva zabezpeéuje obecný úľadapredkladá ich staľostovi obce resp.
komisiám na zaujatie stanoviska. Starosta ľesp. komisie na návľh úľadustanovia
oľganizačnéa technické podmienky predkladania mateľiálov /lehoty' rozsah a pod./
5. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi sa zasiela
poslancom najneskôľ 7 dni pľed zasadnutím obecného zastupitel'stva, v prípade
neplánovaného zasadnutia 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
6. Vyššieuvedené mateľiály obsahujú najmä:
o názov mateľiálu
o návrh uznesenia
o dôvodovú spľávu
7. Pri prejednávaní aschvaľovaní všeobecne záväznéhonariadenia sa poslancom
obecného zastupiteľstva doručuje celý text znenia dokumentu' vrátane osobitne
zdôvodnených podmienok pľijatia, účinnostia dopadov na ľozpočetalebo situáciu
obce.
8. Spracovateľ mateľiálu zodpovedá za to, Že obsah návrhu uznesenia, alebo znenie
všeobecne záväzného nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a inými
všeobecne záv äznými pľávnymi predpismi.
9. Komisie ako poradné, iniciatívne akontrolné oľgány sa podieľajúna príprave
materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.
Starosta určí,v ktorých prípadoch je spľacovanie mateľiálu podmienené stanoviskom,
resp. vyjadrením príslušnejkomisie. Komisie pľerokúvajúpľipravené mateľiály,
podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a podávajú
k nim odporučania.
10. Návľhy komisii spolu so zápisom zo zasadnutia komisie musia byt' .r, najbliŽší
pľacovný deň po zasadnutí, najneskôr však 3 dni pľed zasadnutím obecného
zastupiteľstva, doručenéna obecný urad za účelomich zahľnutia do podkladových
mateľiálov na ľokovanie obecného zastupiteľstva.

Zv oláv anie zas adn

1.
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obecnéh o zastu

p

itel'stva

obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak
požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tľetina poslancov,
Starosta zvo|á zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od

doľučeniaŽiadosti na jeho konanie. obecne zastupiteľsÍvo zasadá v obci, v ktoľej bolo
zvolené.
2. Ak starosta nezvo|á zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 pľvej vety'
zvoláho zástupca staľostu alebo iný poslanec poveľený obecným zastupitel'stvom. Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho ten' kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
3. Ak starosta nezvo|á zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety,
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční15. pracovný deň od doľučenia
Žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolázasadnutie obecného zastupiteľstva
podľa odseku 1 tľetej vety,zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30.
pľacovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť
takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva' vedie ho zástupca starostu; ak nieje
pľítomnýalebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva' vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
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Progľam zasadnutia obecného zastupitel'stva
Návrh progľamu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zveľejňuje na úradnej tabuli v obci
aspoň tľi dni pľed zasadnutím obecného zastupiteľstva.

se

Zasadnutie obecného zastupitel'stva

1.

2.
3.

4.

5.

6.

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh progľamu zasadnutia a jeho Zmenu na začiatku
zasadnutia. Ak staľosta odmietne dať hlasovať o návľhu pľogramu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho Zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoľéďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Po otvoľenízasadnutia obecného zastupiteľstva uľčípľedsedajúci zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
Návrh ostatných bodov progľamu aich poradia pľedkladá starosta obce na zák|ade
vlastných návrhov jednotlivých komisií ajednotlivých poslancov. Tieto musia byť
doručenéna obecný úľadnajneskôr do 10 dní pľed plánovaným zasadnutím obecného
zastupiteľstva.
V prípade neskoršieho doručenia môŽu by' navrhnuté body pľejednanéna najbliŽšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne môŽu byt dodatočne zaradené do pľogramu
samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasnes návľhom bodu pľogramu musia byt
doručenéaj zodpovedajúce písomné mateľiály, o ktoých sa bude v pľípadejeho zaradenia
ľokovať.
Starosta obce otvoľízasadnutie v určenúhodinu, najneskôľ však v čase' keď je podľa
prezentačnej listiny pľítomná nadpolovičná väčšinavšetkých poslancov. Neúčasťna
ľokovaní obecného zastupiteľstva sa ospľavedlňuje vopľed staľostovi obce. Dôvod
neúčastisavyznačí'v prezenčnej listine.
Uznesením je možnézasadnutie obecného zastupiteľstva prerušiť. Takéto uznesenie musí
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8.

9.

obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto zasadnutie pokračovať.
obecné zastupiteľstvo ľokuje vždy v zborc. Spôsobilé rokovat' a uznášať sa je vtedy, ak je
pľítomná nadpolovičná väčšinavšetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšinypľítomnýchposlancov; na prijatie
nariadenia je potľebný súhlas trojpätinovej väčšinyprítomných poslancov. Ak obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé ľokovat' a uznášať sa, staľosta zvo|á do 14 dní nové
zasadnutie.
Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poľadný orgán, vypočuje pľed pľijatím rozhodnutia vo
veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený,jeho stanovisko.
Spľávy, návľhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do pľogramu, uvedie starosta obce, alebo

iný pľíslušnýpredseda komisie obecného zastupiteľstva, alebo zodpovedný vedúci

zamestnanec dotknutej or ganizácie' pľípadne hlavný kontľolór.

l0. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne veľejné.obecné zastupiteľstvo vyhlási

ľokovanie vŽdy za neverejné, ak predmetom ľokovania sú informácie alebo veci chľánené
podľa osobitných zákonov3; to neplatí, ak je predmetom ľokovania obecného
zastupiteľstva:
a) pouŽitie veľejných pľostriedkov na platy, odmeny a iné náleŽitosti spojené s
výkonom funkcie oľgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo
osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosťpľe obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku
vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo
pľenechanie majetku obce do uŽívaniainým osobám.
11. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní prítomní zdvihnutím ruky. Starosta obce udeľuje
slovo najpľv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným
účastníkomzasadnutia.
12. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Náľodnej rady Slovenskej ľepubliky' poslanec
Európskeho paľlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí.
MôŽe sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
l3.Každý zposlancov obecného zastupiteľstva má právo' pľerušiťdiskutujúceho faktickou
poznámkou. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dlŽku dvoch viet, ľesp. 30 sekúnd.
V pľípade,Že faktická poznámka presiahne zhora uvedený limit' predsedajúci odobeľie
hovoľiacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený.
l4. Po vyčeľpanívšetkých diskusných pľíspevkov starosta obce diskusiu ukončí.
l5. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje staľosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Čast'dľuhá

Uznesenia obecného zastupitel'stva a všeobecne záväznénaľiadenia
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Pľípľavauznesení obecného zastupitel'stva

1.

2.

Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určenímnositeľov
lúlohz nich vyplývajúcich a s termínmi pľe ich splnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom
obecného zastupiteľstva, alebo hlavnému kontrolórovi.
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Postup pľijímania uznesení obecného zastupitel'stva
l

'

2.
3.

4.
5.
6.

Uznesenie sa prijíma jednotlivo vŽdy po prerokovaní jednotlivých návrhov.
V pľípade, že predloŽený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo vo viacerých
alteľnatívach, hlasuje obecný zastupiteľstvo najpľv o návrhu prvom v poradí. Schválením
jedného variantu alebo altematívy sa ostatné povaŽujú za nepľijaté.
Ak obecné zastupiteľstvo nepľijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných
alternatív, starosta obce, resp. predsedajúci navľhne ďalší postup, ktory predloŽí
obecnému zastupiteľstvu na schválenie'
Hlasuje sa veľejne, spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je pľijaté,ak zaťl hlasuje
nadpolovičná väčšinapľítomných poslancov. obecné zastupiteľstvo môŽe rozhodnúť, Že
o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.
Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a schválení oveľovatelia.
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejnia spôsobom v mieste obvyklým, tj. na
úľadnej tabuli a na inteľnetovej stľánke obce.
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Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. obec

môŽe vo veciach územnej samosprávy vyďávať naľiadenia; nariadenie nesmie byt v
rozpoľe s Ústavou Slovenskej ľepubliky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými

2.

zmluvami, s ktoými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoľéboli
ľatifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môŽe vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byt v
ľozpore s Ustavou Slovenskej republiky' ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami,
ktoré boli ľatifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s
nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných oľgánov štátnej správy.

naľiadenia, o ktorom má ľokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho
vyvesením na úľadnej tabuli v obci najmenej 15 dní pľed ľokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návľh nariadenia sa zveľejníaj na inteľnetovej adrese
obce v tej istej lehote, ak ju má obec zľiadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
Dňom vyvesenia návrhu naľiadenia začina plynúťnajmenej desaťdňová lehota, počas
ktorej môŽu ýzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu naľiadenia v
písomnej foľme, elektľonicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou
moŽno v určenej lehote navľhnúťnový text alebo odporučiťúpľavu textu, a to doplnenie,
Zmenu' vypustenie alebo spľesnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme,
kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navľhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä

3. Návrh

4.

5.

6.
7.

vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
V prípade Živelnej pohľomy, všeobecnéhoohrozenia, odstraňovania následkov Živelnej
pohľomy, ak právny pľedpis, na zák|ade ktorého sa naľiadenie prijíma, nebol včas
zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodĺĺmna majetku, postup
podl'a odsekov 3 a4 sanepouŽije.
Vyhodnotenie pľipomienok uskutočnínavrhovatel'nariadenia s príslušnoukomisiou, ak je
zriaďená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pľipomienky, údaje o tom, kto pľedloŽil
pľipomienku' ktoým pľipomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo az akých dôvodov.
Vyhodnotenie pripomienok sa musí pľedloŽiť poslancom v písomnej forme najneskôľ tri

dni pred rokovaním obecného zastupitel'stva o návrhu nariadenia.
8. Naľiadenie obce je schválené, akzaň hlasuje 3/5 väčšinapľítomných poslancov.
9. Naľiadenie sa musí vyhlásit'. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli v obci najmenej na l5 dní; účinnost'nadobúdapätnástym dňom od vyvesenia, ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V pľípade Živelnej pohĺomy alebo
všeobecného ohĺozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov Živelnej pohľomy
alebo na zabráĺenie škodám na majetku, moŽno určiťskorši začiatok účinnostinaľiadenia.
l0. Vyvesenie nariadenia na úľadnejtabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okľem toho
sa naľiadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.
1 l. Nariadenia musia bý' kaŽdému prístupnéna obecnom úľadeobce, ktorá ich vydala'
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1. Ak súd na návrh

2.

3.

pľokurátora ľozhodnutím vyslovil, Že medzi všeobecne záväzným
nariadením vo veciach územnej samospľávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení
úloh štátnej spľávy aj s naľiadením vlády a všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi
ministeľstiev a ostatných ústľednýchoľgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné
nariadenie, jeho časť'pľípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosťdňom nadobudnutia
pľávoplatnosti rozhodnutia súdu.
obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samospľávy
do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s naľiadením vlády a
všeobecne záväznými pľávnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústľednýchoľgánov
štátnej správy. Ak tak obec neuľobí' všeobecne záväzne naľiadenie, jeho časť,prípadne
niektoľéjeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona zverejni obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenu, alebo iným
spôsobom v obci obvyklým na šesťmesiacov od nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia
súdu. Tým nie je dotknutý postup pri pľípľavea vydávaní všeobecne záv'ázneho nariadenia
podľa $ 14 ľokovacieho poriadku'
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Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosťvšeobecne
záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kľaja, jeho časti' pľípadneniektorého jeho
ustanovenia podľa osobitného zákona, obec zveľejníprávoplatné uznesenie súdu jeho
vyvesením na úľadnejtabuli, a to až do času, kým nie je zrušenéalebo nestľatíplatnosť.
Pľávoplatné uznesenie súdu zverejní, obec aj na internetovej adľese obce v tej istej lehote, ak
ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

sls

Kontľola plnenia uznesení obecného zastupitel'stva a všeobecne záväzného nariadenia
obce

l.

Staľosta obce spracovníkmi obecného úradu, ním poveľeni, tozpracúvajú,zabezpečujú
kontľolujúplnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupitel'stva V uzkej
súčinnosti so zástupcom starostu obce.
obecný urad vyÍvára podmienky pre realizáciu Úlloh stanovených uzneseniami obecného
zastupitel'stva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

a

2.

Casto tretia

Interpelácie poslancov obecného zastupitel'stva
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1. Poslanci

2.

obecného zastupiteľstva majú právo na zasadnutí obecného zastupiteľstva klásť
starostovi obce, pľedsedom zľiadených komisií a hlavnému kontľolóľovi otázky vo
veciach výkonu ich práce.
V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyŽaduje, aby záIeŽitosť bola prešetľená, alebo
je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce' musí poslancovi
dotknutá osoba poskytnúť odpoveď do 30 dní od zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Časťštvrtá
organizačno-tech nické zabezpečenia rokovaní obecného zastupitel'stva
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1. orokovaní obecného zastupiteľstva sa spisuje

2.
3.

zápisnica, ktorá obsahuje záznam otom,
kto viedol rokovanie, schválený obsah programu ľokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu
z rokovania podpisuje starosta obce a dvaja overovatelia zápisnice. Neoddeliteľnou
súčasťouvyhotovenej zápisnice je prezenčná listina. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10
dní odo dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Všetky zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa archivujú v zmysle platného
Registratúrneho poriadku obce Horná Stľeda a Registľatúľnehoplánu obecného úľadu
v Hornej Strede
organizačno-technické zabezpečeĺie zasadnutia (miestnosť' písomné dokumenty,
občeľstvenie a pod.), ako aj archiváciu kompletných materiálov zabezpečuje obecný úrad.
obecný úrad vedie zvlášt' evidenciu všetkých prijatých všeobecne záväzných nariadení,
ich zmien, doplnkov, alebo ich zrušenie. Táto sa nachádzai na internetovej stľánke obce.

čast'piata

Spoločnéa záverečnéustanovenia
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l. Zmeny a doplnky tohto
zastupiteľstvom.

rokovacieho poriadku podliehajú schváleniu obecným

2. Na

3.

tomto rokovacom poľiadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hoľnej Strede

uznesením č. ...''......'.......... a nadobúda účinnosťdňom schválenia.
Týmto sa ruší,, ROKOVACÍ PORIADOK obecného zastupitel'stva

č.4l20I0* zo dŕn

V Homej

v

Hornej Stľede

Strede,

Ľubomír Krajňanský
staľosta obce

r)
2)
3)

Najmä $l3 zákonač'369l1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorŠích predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 25311994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Napríklad $ l7 aŽ 20 zákona č. 5l3/l99l Zb. obchodný zákonník, $ 9l zákona č. 483/200| Z.z. o bankách a o zmene a
doplnení niektoých zákonov, $ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 5l tll992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov' zákon č. 42812002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších pľedpisov.

