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9 Návrh 
Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Vydanie: 

v Prešove 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 13.4.2015 čislo: ... /2015 

k návrhu Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Mestská rada v Prešove 

po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 
schváliť návrh dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešova 

splnomocniť 
primátorku mesta vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov. 
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avrh1;;;1 N' 
Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva Vydanie: 

·1 v Prešove 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť 

Predložený návrh Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Prešove predkladáme na základe skúsenosti z aplikačnej praxe a na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 564/2014 zo 16.6.2014 (ďalej len "citované uznesenie"), 
ktorým mestské zastupiteľstvo "žiada primátora mesta vypracovať návrh novely všeobecne 
záväzného nariadenia upravujúci zásadu samostatného hlasovania o jednotlivých majetkových 
prevodoch ako prípadoch hodných osobitného zreteľa". 

B. Osobitná čast' 

K bodu l. a 2.: 

Návrh vyplýva zo zmeny označenia "Mestské zastupiteľstvo v Prešove" na "Mestské 

zastupiteľstvo mesta Prešov", ktoré je z pohľadu (Jstavy Slovenskej republiky a zákona 

o obecnom zriadeni preciznejšim. 

Po schválení predloženého návrhu označenie normy bude znieť: 


"Rokovaci poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Prešov" a Článok II. ,,Mestské 

zastupitel'stvo mesta Pre~ov (ďalej len "mestské zastupitel'stvo"), •...". 


K bodu 3: 

Primätorka mesta oboznamuje poslancov mestského zastupiteľstva s časovým harmonogramom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na začiatku kalendárneho roka. Termíny 

zasadnutí sú vopred známe na celý kalendárny rok. 


Po schválení predloženého návrhu Článok X. odsek l bude znieť: 

,,Pr/pravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor mesta v súčinnosti 


s mestskou radou podľa harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva." 


K bodu 4: 
Obyvateľ mesta má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Predložený 
návrh zabezpečí, aby obyvateľovi bol vopred známy čas, kedy môže vyjadriť svoj názor bez 
ohľadu k akej problematike. Jeho vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút. Predpokladá sa, že 
v časom rozpätí 30 minút môže vystúpiť maximálne 6 osôb, a to v poradí vakom sa prihlásili 
do tohto bodu. O vystúpení obyvateľov v tomto bode programu už mestské zastupiteľstvo 

nehlasuje. 
Zaradením tohto bodu programu na zasadnutie mestského zastupiteľstva nie je dotknutá možnosť 
obyvateľa prejaviť záujem vystúpiť k prejednávanému bodu programu podľa Článku XIV. odsek 
19, podľa ktorého zúčastnená osoba (vrátane obyvateľa mesta) sa môže prihlásiť do rozpravy 
písomne alebo ústne u predsedajúceho. Podmienkou realizácie tohto oprávnenia je súhlas 
mestského zastupiteľstva 
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9 Návrh 

Dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva IVydanie: 


vPre§ove 
Mesto Prešov 

Po schválení predloženého návrhu Článok XIV. odsek 4 bude znieť: 
,,4. Na úvod rokovania mestského zastupiteľstva predsedajúci menovite oznamz písomne 
ospravedlnených poslancov, vykoná prezentáciu poslancov a oznámi počet prítomných 
poslancov. Predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na členov návrhovej 
komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len "návrhová komisia") na základe návrhov predsedov 
poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve (ďalej len "poslanecký klub "J, určí zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice, prípadne predloži návrh na voľbu ďalších pracovných komisii 
(mandátovej, volebnej). V rámci popoludňajšieho rokovania sa spravidla o 16.00 hod. zaradi 
bod"Vystúpenie obyvateľov mesta" v dížke trvania 30 minút. Na vystúpenie obyvatel'ov mesta 
v tomto bode sa nevyf.aduje súhlas mestského zastupiteľstva. Obyvatelia vystúpia v poradí, 
vakom sa prihlásili p{somne alebo ústne u predsedajúceho v rozsahu maximálne 5 minút." 

K bodu 5.: 

Navrhuje sa skrátiť časový limit na prihlásenie sa do rozpravy zo 60 sekúnd na 20 sekúnd. 

Praktické skúsenosti naznačujú, že 20 sekúnd je dostatočný priestor na prejavenie vôle zapojiť sa 

do rozpravy. 


Po akceptácii tohto návrhu Článok XIV. odsek 17 bude znieť: 

,,17. Do rozpravy v príslušnom bode programu sa prihlasujú poslanci prostredníctvom 

elektronického hlasovacieho zariadenia, (v prípade jeho nefunkčnosti zdvihnutím ruky) a to 

najneskôr 20 sekúnd od ukončenia vystúpenia predkladateľa materiálu. Predsedajúci udeľuje 


slovo poslancom mestského zastupiteľstva v poradí v akom sa do rozpravy prihlásili. Po 

vystúpeni prihlásených rečníkov predsedajúci na požiadanie udelí slovo hlavnému kontrolórovi 

a prednostovi MsÚ." 


K bodu 6.: 

Dížka diskusného príspevku poslanca sa navrhuje maximálne 5 minút. Ďalšie 2 minúty udelí 

predsedajúci len na prednesenie návrhu na uznesenie. Zároveň tento návrh predloží poslanec 

v písomnej forme návrhovej komisii a predsedajúcemu. 


Navrhovaná zmena článku XIV. odseku 20 znie: 

"Časový rozsah vystúpenia poslanca nemá presahovať 5 minút; ďalšie 2 minúty mu 

predsedajúci udeli na požiadanie len na predloženie ústneho návrhu na uznesenie, ktorý 

zároveň predloži návrhovej komisii a predsedajúcemu vpisomnejforme. ". 


K bodu 7. a 8. : 
Tento návrh má za cieľ zefektívniť čas venovaný schval'ovaniu návrhov na uznesenie. Totiž 
vodseku 8 tohto článku sa navrhuje, aby návrh na uznesenie poslanec predkladal nielen 
návrhovej komisii ale aj predsedajúcemu. Ak návrh, respektíve návrhy na uznesenie budú 
zrozumitel'né a jasné, v záujme efektívnosti nebude účelné, aby návrhová komisia zasadala, ale 
o tomto návrhu, respektíve o návrhoch na uznesenie dá hlasovať priamo predsedajúci. Znamená 
to, že návrhová komisia bude zasadať a formulovať návrh na uznesenie len v prípade 
predloženého väčšieho počtu, prípadne zložito predložených návrhov na uznesenie. Poslanec 
môže predniesť svoj protinávrh len proti návrhu na uznesenie, ktorý mestskému zastupiteľstvu 
predloží na schválenie návrhová komisia. 
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000 
Návrh-e Dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel'stva IVydanie: 

v Prclove 
Mesto Prešov 

Navrhuje sa, aby ustanovenia odsekov 7 a 8 zneli: 
,,7. Ak k bodu programu rokovania mestského zastupiteľstva nie je pred1of,ený písomný návrh 
uznesenia mestského zastupiteľstva a počas diskusie k tomuto bodu poslanec mestského 
zastupiteľstva predlov písomný návrh na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva, 
návrhová komisia v konečnom znení pred loU mestskému zastupiteľstvu návrh na prijatie 
uznesenia. Ak predlof,ený návrh, resp. návrhy na uznesenie sú zrozumiteľné a jasné, v záujme 
efektfvnosti pisomne predlof,ený návrh, resp. návrhy na uznesenie predkladá mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie predsedajúci; návrhová komisia v tomto prípade nezasadá. 
V prípade podania protinávrhu poslanca k návrhu na uznesenie predloženého návrhovou 
komisiou sa postupuje podľa ustanovení uvedených v odseku 6. 
8. Návrhy a protinávrhy poslancov na zmenu návrhu uznesenia pred1of,eného v materiáli 
podľa odseku 5 a 6 tohto článku a návrhy na prijatie uznesenia podľa ods. 7 tohto článku 
poslanec predkladá návrhovej komisii a predsedajúcemu v písomnej forme po prednesení tohto 
návrhu alebo protinávrhu. ". 

K bodu 9.: 

Z obsahového hľadiska požiadavka uvedená v citovanom uzneseni patrí do oblasti rokovacieho 

poriadku, ktorý upravuje podrobné pravidlá o rokovani mestského zastupiteľstva. 


Predložený návrh zabezpečí, aby mestské zastupiteľstvo bez osobitného (procedurálneho) 

hlasovania o návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného 

zreteľa rozhodovalo vždy jednotlivo o každom navrhovanom majetkovom prevode, pričom 


o celom návrhu, podobne ako pri postupe podl'a prvej vety tohto ustanovenia, sa už nehlasuje. 

Po schválení predloženého návrhu Článok XV. ods. II bude znieť: 

., ll. Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupitel'stvo hlasovalo 

o jednotlivých častiach navrhovaného uznesenia osobitne, určí toto poradie návrhová komisia, 
o častiach navrhovaného uznesenia na schválenie majetkových prevodov ako pripadov 
hodných osobitného zreteľa sa hlasuje vždy jednotlivo; o celom návrhu sa už nehlasuje.". 

K bodu 10.: 

Tento návrh má za cieľ využiť elektronickú komunikáciu pri doručovaní uznesení. 


Po schválení návrhu Článok XVI. odsek l bude znieť: 

,,1. Uznesenia sa vyhotovujú písomne a do 14 dni po zasadnutí sa zasielajú elektronicky 

poslancom, vedúcim zamestnancom mesta, riaditel'om príspevkových organizácií zriadených 

mestom, predsedom predstavenstiev, konatel'om, resp. riaditel'om obchodných spoločnosti 


založených mestom, okresnej prokuratúre a ostatným orgánom štátnej správy a samosprávy, 

organizáciám a inštitúciám, ak je to účelné, aby boli s uznesením oboznámeni. O účelnosti 


oboznámenia rozhoduje primátor mesta.". 


K bodu 11.: 

Označenie bodu programu "Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského 

zastupiteľstva" sa navrhuje zmeniť na "Interpelácie poslancov mestského zastupitel'stva". 

V tomto bode poslanci mestského zastupitel'stva môžu využiť svoje oprávnenie interpelovať 


primátora mesta, členov mestskej rady vo veciach výkonu ich práce. Pričom vo všeobecnosti sa 

pod interpeláciou rozumie verejne položená otázka. 
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Š Návrh 

Dodatku Č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Vydanie: 


vPre§ove 
Mesto Prešov 

Odsek I Článku XVII. bude po akceptáeii návrhu znieť: 
"l. Poslanci sú oprávnení ústne na zasadnutí mestského zastupiteľstva v bode programu 
"Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva" alebo písomne mimo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva interpelovať primátora mesta, zástupcov primátora mesta a členov mestskej rady 
vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Poslanci sú oprávnení požadovať od hlavného 
kontrolóra mesta, náčelníka mestskej polície, riaditeľov rozpočtových a príspevkových 
organizácií zriadených mestom a predsedov predstavenstiev, konateľov, resp. riaditeľov 
obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom vysvetlenia vo veciach 
týkajúcich sa ich činnosti.". 
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Mestské zastupiteľstvo v Prešove v súlade s § 12 ods. 12 zákona Č. 369/1990 Zb, 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva dfJdatok Č. 6 k Rokovaciemu 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove schváleného dňa 28, 7,2010 v znení Dodatku Č. l 

schváleného dňa 10.8,2011, Dodatku Č. 2 schváleného dňa 27.6.2012, Dodatku Č. 3 

schváleného dňa 10.12.2012, Dodatku č, 4 schváleného dňa 14.5.2013 a Dodatku Č. 5 

schváleného dňa 19.12.2013, 

I. 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prešove v znení Dodatku Č. I, 

Dodatku Č. 2, Dodatku Č. 3, Dodatku ~ 4 a Dodatku Č. 5 sa meni a dopÍňa takto: 

l. 	Označenie "Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prešove" sa nahrádza 

označením ,,Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Prešov". 

2. 	 V Článku Il. sa slová ,,Mestské zastupiteľstvo v Prešove" nahrádzajú slovami "Mestské 

zastupiteľstvo mesta Prešov". 

3. 	 Článok X. ods. l sa mení takto: ,'prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organízuje 

primátor mesta v súčinnosti s mestskou radou podľa harmonogramu zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.". 

4. 	 V Článku XIV. odsek 4 sa na konci pripájajú vety: "V rámci popoludňajšieho rokovania 

sa spravidla o 16.00 hod. zaradí bod "Vystúpenie obyvatel'ov mesta" v dÍžke trvania 30 

minút. Na vystúpenie obyvateľov mesta v tomto bode sa nevyžaduje súhlas mestského 

zastupiteľstva. Obyvatelia 'vystúpia v poradí, vakom sa prihlásili písomne alebo ústne 

predsedajúcemu v rozsahu maximálne 5 minút." 

5. 	 V Článku XIV. odsek 17 sa slovo ,,60" nahrádza slovom ,,20". 
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6. 	 Článok XIV. odsek 20 sa mení takto: "Časový rozsah vystúpenia poslanca nemá 

presahovať 5 minút; ďalšie 2 minúty mu predsedajúci udelí na požiadanie len na 

predloženie ústneho návrhu na uznesenie, ktorý zároveň predloží návrhovej komisii a 

predsedajúcemu v písomnej forme.". 

7. 	 V Článku XV. sa odsek 7 mení takto: 

,,7. Ak k bodu programu rokovania mestského zastupiteľstva nie je predložený písomný 

návrh uznesenia mestského zastupiteľstva a počas diskusie k tomuto bodu poslanec 

mestského zastupiteľstva predloží písomný návrh na prijatie uznesenia mestského 

zastupiteľstva, návrhová komisia v konečnom znení predloží mestskému zastupitel'stvu 

návrh na prijatie uznesenia. Ak predložený návrh, resp. návrhy na uznesenie sú 

zrozumitel'né a jasné, v záujme efektívnosti písomne predložený návrh, resp. návrhy na 

uznesenie predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie predsedajúci; návrhová 

komisia v tomto prípade nezasadá. V prípade podania protinávrhu poslanca k návrhu na 

uznesenie predloženého návrhovou komisiou sa postupuje podľa ustanovení uvedených 

v odseku 6.". 

8. 	 Článok XV. odsek 8 sa meni takto: 

"Návrhy a protinávrhy poslancov na zmenu návrhu uznesenia predloženého v materiáli 

podl'a odseku 5 a 6 tohto článku a návrhy na prijatie uznesenia podl'a ods. 7 tohto článku 

poslanec predkladá návrhovej komisii a predsedajúcemu v písomnej forme po prednesení 

tohto návrhu alebo protinávrhu.". 

9. 	 V Článku XV. odsek II sa pred bodkočiarku vkladá čiarka a dopÍňajú slová"o častiach 

navrhovaného uznesenia na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných 

osobitného zreteľa sa hlasuje vždy jednotlivo". 

10. V Článku XVI. v odseku 1 sa za slovo "zasielajú" vkladá slovo "elektronicky". 

11. V Článku XVII. v odseku 1 sa v prvej vete slová "Všeobecná diskusia a interpelácie 

poslancov mestského zastupiteľstva" menia na slová" Interpelácie poslancov mestského 

zastupiteľstva". 
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II. 

1. 	 Dodatok Č. 6 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov dňa ..................... uznesemm 


Č... .12015. 


2. 	 Dodatok Č. 6 nadobúda účinnosť dňa 1.5.2015. 

V Prešove dňa .......................... .. 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
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