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NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo

a) schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k vydaniu úplného znenia Rokovacieho poriadku

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Dňom 01. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len

„novela zákona 369/1990 Zb.“).

Nová právna úprava obsahuje:

a) právny režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich

voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje ústavné orgány, teda starostu

obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy;

b) postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej

obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení obce, ktorá nemá

orgány obce;

c) vymedzenie dosiaľ v právnom poriadku chýbajúcich pojmových znakov definície verejného

priestranstva, keďže na tento právny inštitút nadväzujú viaceré úpravy v zákone o obecnom

zriadení a v osobitných predpisoch;

d) precizovanie problematiky vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu,

ktorá jej bola zverená zákonom;

e) racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách

a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí;

f) úpravu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií

obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to

ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku;

g) viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom

na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.

Novelou zákona č. 369/1990 Zb. sa upravuje znenie:

- Čl. 5 – zvolávanie MZ

- Čl. 6 – rokovanie MZ.

Ostatné úpravy majú povahu gramatických opráv, resp. sa odstraňuje duplicita jednotlivých ustanovení.

Dôležitou zmenou rokovacieho poriadku vyvolanú novelou zákona č. 369/1990 Zb. je ustanovenia § 12

ods. 4 a 5. Z uvedených ustanovení vyplýva:

a) povinnosť zverejniť návrh programu zasadnutia MZ zverejniť na úradnej tabuli MČ

a na webovom sídle MČ aspoň tri dni pred zasadnutím MZ;

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/
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b) MZ schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia, t. j. MZ hlasuje o bodoch

návrhu programu zasadnutia, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a na webovom sídle

MČ, pričom o návrhu programu zasadnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

prítomných poslancov;

c) zmena návrhu programu zasadnutia je možná až po schválení návrhu programu zasadnutia

zverejneného podľa ustanovenia § 12 ods. 4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia sa

vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, pričom zmenou návrhu programu

zasadnutia MZ sa rozumie doplnenie alebo vypustenie bodu v návrhu programu, ktorý bol

zverejnený;

d) vypúšťa sa ustanovenie o zvolaní nového zasadnutia obecného zastupiteľstva v ustanovenej

lehote, ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Riešenie uvedenej

situácie je vecou samosprávy a možno ho ponechať na rokovací poriadok obecného

zastupiteľstva, prípadne uplatniť iniciatívny postup poslancov podľa § 12 ods. 1 druhej vety

v spojení s § 12 ods. 3 prvej vety zákona o obecnom zriadení, ak starosta obce nezvolá nové

zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa ................... uznesením

č. .................... v súlade s ustanovením § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 18 ods. 6 Štatútu hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov, schvaľuje

dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto schváleného dňa 13.10.2015 v znení dodatku č. 1 schváleného dňa 24.05.2016

Článok I.

1. V Čl. 4 ods. 6 sa na konci dopĺňa veta:

„Organizačné oddelenie je povinné návrh programu zasadnutia MZ zverejniť na úradnej tabuli

a  na  webovom  sídle  MČ aspoň tri  dni  pred  zasadnutím  MZ  a  to  aj  v  prípade,  že  starosta  sa

k predloženým materiálom a návrhu pozvánky v lehote tri pracovných dní odo dňa ich predloženia

nevyjadrí.“

2. V Čl. 4 sa zrušuje znenie odseku 8 a nahrádza sa novým znení:

„(8) Ak predkladá materiál poslanec MZ v písomnej forme podľa odseku 5 tohto ustanovenia

Rokovacieho poriadku, ale materiál nie je na úradnej tabuli MČ a na webovom sídle MČ

zverejnený aspoň tri dni pred zasadnutím MZ, MZ vždy hlasuje o zmene návrhu programu

zasadnutia.  Ak starosta odmietne dať hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia, ktorej

predmetom je zaradenie materiálu poslanca MZ podľa prvej vety tohto ustanovenia

Rokovacieho poriadku, stráca právo viesť zasadnutie MZ a MZ postupuje podľa § 12 ods. 5

zákona o obecnom zriadení.“

4. V Čl. 4 sa zrušuje znenie odseku 9 a nahrádza sa novým znení:

„(9) Materiál, ktorý nebol spracovaný podľa odseku 5 a nebol zverejnený na úradnej tabuli a na

webovom sídle MČ aspoň tri dni pred zasadnutím MZ, nemôže byť predmetom rokovania

MZ. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípadne uznesenia poslancov MZ, ktoré poslanci MZ

predkladajú v bode „RÔZNE“.“

5. Čl. 4 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10 v znení:

„(10) Ustanovenie odseku 9 sa neplatí, ak predkladateľom materiálu, ktorý nebol spracovaný

podľa odseku 5 a nebol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle MČ aspoň tri dni pred

zasadnutím MZ, je starosta, prednosta alebo poslanec MZ a návrh uznesenia je predložený
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v písomnej forme. O zaradení takéhoto materiálu do programu rokovania MZ musí dať

predsedajúci vždy hlasovať NA ZAČIATKU zasadnutia MZ. Hlasovanie o zaradení takéhoto

materiálu do programu rokovania MZ sa riadi ustanovením § 12 ods. 5 zákona o obecnom

zriadení.“

6. V Čl. 4 sa odseky 10 až 14 vzostupne prečíslujú na odseky 11 až 15.

7. V Čl. 4 sa v odseku 15 písm. b) pre slovo „..........programu....“ vkladá „.....návrh.....“

8. V Čl. 6 sa zrušuje znenie odseku 2 a nahrádza sa novým znením:

„(2) Rokovanie MZ je zásadne verejné. Vyhlásiť zasadnutie MZ za neverejné možno len v súlade

s § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení.“

9. V Čl. 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10 v znení:

„(10) Ak je MZ spôsobilé rokovať, predsedajúci vždy na začiatku vyhlási hlasovanie o schválení

návrhu programu zasadnutia MZ nasledovne:

a) najprv o bodoch návrhu programu zasadnutia zverejnených na úradnej tabuli MČ

a webovom sídle MČ

b) následne o návrhu na zmenu návrhu programu zasadnutia MZ. Zmenou návrhu programu

zasadnutia MZ je akékoľvek doplnenie alebo vypustenie bodu v návrhu programu, ktorý

bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a webovom sídle MČ.

Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia MZ a hlasovanie o zmene návrhu programu

zasadnutia MZ sa riadi ustanovením § 12 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Ak MZ neschváli

návrh programu zasadnutia MZ zverejneného na úradnej tabuli MČ a webovom sídle MČ

a nie je predložený návrh na zmenu návrhu programu zasadnutia MZ, zasadnutie MZ je

ukončené. Ak MZ neschváli návrhu programu zasadnutia MZ zverejneného na úradnej tabuli

MČ a webovom sídle MČ, ale schváli predložený návrh na zmenu programu zasadnutia MZ,

zasadnutie MZ pokračuje podľa schváleného programu zasadnutia. Schválený program

zasadnutia MZ v priebehu rokovanie MZ už nie je možné meniť.“

10. V Čl. 6 sa odseky 10 až 13 vzostupne prečíslujú na odseky 11 až 14. Zároveň sa zrušuje pôvodný

odsek 14.

11. V Čl. 6 sa v odseku 11 zrušuje text za bodkočiarkou a nahrádza sa znením:
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„Zasadnutie MZ zvolané podľa tohto odseku rokovacieho poriadku je pokračujúcim zasadnutím

MZ a MZ na tomto zasadnutí prerokuje len body schváleného programu zasadnutia MZ, ktoré

neboli prerokované na predchádzajúcom zasadnutí MZ. Predsedajúci nemôže na pokračujúcom

zasadnutí MZ vyhlásiť hlasovanie o návrhu na zmenu programu zasadnutia pokračujúceho MZ.“

12. V Čl. 6 sa zrušuje text odseku 12 a nahrádza sa textom v znení:

„Ak sa neprerokujú všetky body schváleného programu zasadnutia MZ z iného dôvodu ako je

uvedený v odseku 10 tohto článku rokovacieho poriadku, nové zasadnutie MZ starosta zvolá

v súlade s postupom podľa § 12 ods. 1 druhej vety v spojení s § 12 ods. 3 prvej vety zákona

o obecnom zriadení.“

13. V Čl. 6 odsek 29 sa vypúšťa posledná veta.

14. V Čl. 7 sa zrušuje odsek 4 a nahrádza sa znením:

„Predsedajúci môže vyhlásiť hlasovanie len o materiály, ktorý bol schválený v programe zasadnutia

MZ alebo o uznesení, ktoré predložil poslanec MZ v rámci bodu RÔZNE, alebo o uznesení ktoré

poslanec MZ predložil v rámci diskusie k schválenému bodu programu rokovania MZ.“

15. V Čl. 8 sa zrušuje odsek 9 a nahrádza sa znením:

„(9) Na prijatie uznesenia MZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov

pokiaľ v ustanovení § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení nie je uvedené inak. Súhlas trojpätino-

vej väčšiny všetkých poslancov sa vyžaduje aj na prijatie uznesenia pri nakladaní

s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu.“

16. Poznámka č. 1 pod čiarou znie: „Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov.“

17. V Čl. 8 odsek 14 sa vypúšťa posledná veta.

18. V Čl. 8 odsek 18 sa „... do dvoch mesiacov...“ nahrádza „ do troch mesiacov...“

Článok II.

1. Dodatok č. 2 rokovacieho poriadku schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  -

Nové Mesto na svojom .............zasadnutí dňa .............. uznesením číslo ..............
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Bratislava xx.xx.2018 Mgr. Rudolf Kusý

     s t a r o s t a


	C:\Users\biharyova.MUBNM\Desktop\miestne zastupiteľstvo\MZ 2018\rokovací poriadok MZ\materiál na MZ - dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku MZ.doc

