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• Podpis: I Podpis: 
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Návrh1;;;1 Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Vydanie: 
v Prešove I Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


dňa: 27.4.2015 člslo: ... /2015 

k návrhu Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schvaľuje 
Dodatok Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove a 

splnomocňuje 
primátorku mesta vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove. 
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Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov l 
r 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 13.4.2015 číslo: 4412015 

k návrhu Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove 

Mestská rada v Prešove 


po prerokovaní predloženého materiálu 


odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

návrh Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove 

a splnomocnit' 

primátorku mesta vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r.
1S. 04, 2015 


primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, v. r. 
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Návrh 
Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Vydanie:CZ! 

vPre~ove 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove je 
navrhovaný z dôvodu optimalizácie lehoty na doručovanie pozvánky a to z minimálne 12 
dní na 7 dní pred rokovaním mestskej rady a zmeny organizačnej štruktúry Mestského 
úradu v Prešove. 

Účinnosť Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove sa 
navrhuje od 1.5.2015. 
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Návrh- Dodatku Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Vydanie:~ 

v Prešove 
Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov l' súlade s § 25 ods. 6 Štatútu mesta Prešov sa 
uznieslo na tomto Dodatku é. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove 
schváleného dňa 30.1.2008 v zneni Dodatku Č. l k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady 
v Prešove schváleného dňa 27.6.2012. 

Rokovaci poriadok Mestskej rady v Prešove sa meni a dopíňa takto: 

I. 

l. 	 V Článku 2 v odseku 2 sa slová "so schváleným plánom práce Mestskej rady" menia na 
,,5 harmonogramom zasadnutí mestskej rady". 

2. 	 V Článku 2 v odseku 4 sa slová ,,12 dní" menía na,,7 dní" ana konci vety sa pripájajú 
slová "elektronicky na e-mailovú adresu uJ1Čenú členom mestskej rady.". 

3. 	 Článok 2 odsek 9 znie: "Na zasadnutí MsR sa d'alej zúčastňuje: vedúci odboru vnútornej 
správy mestského úradu, právnik organízačno-právneho oddelenia mestského úradu (ďalej 
"právnik"), predkladateľ materiálu, hovorca mesta, zapisovateľ a pozvaní hostia. Právnik 
vykonáva funkciu skrutátora pri hlasovanL". 

4. 	 V Článku 3 v odseku I sa slová "riaditeľ sekcie mestského úradu" menia na "spravidla 
vedúci odboru mestského úradu". 

5. 	 V Článku 3 v odseku 7 sa slová "oddeleniu manažérstva kvality a právnych služieb" 
menia na "príslušnému organizačnému útvaru". 

6. 	 V Článku 7 v odseku 4 sa slová ,,riaditel'om sekcií mestského úradu" menia na "vedúcim 
odborov mestského úradu". 

7. 	 Článok 8 odsek 3 znie: 
,,3. Z každého zasadnutia MsR sa vyhotoví osobitný spisový obal, ktorý obsahuje 
pozvánku, prezenčnú listinu, zápisnicu, uznesenia a prerokované materiály, ktorý sa 
archivuje v súlade s platným Registratúrnym poriadkom Mestského úradu v Prešove. Pre 
vnútorné potreby mestského úradu sa z celého zasadnutia vyhotovuje zvukový záznam, 
ktorý sa po uplynuti desiatich dní od skončenia zasadnutia mestskej rady, vyhotovenia 
zápisnice a uznesení vymaže.". 

II. 

l. 	 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove schválilo Mestské 
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa ................. uznesením číslo ...12015. 

2. 	 Dodatok Č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove nadobúda účinnosť dňa 
1.5.2015. 

V Prešove ................ . 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
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---------------_ .... _ .... -

Rokovací poriadok Mestskej rady v Preiove 

(v meaf dodatku e 1 k Rolrov_mll poriadlm Mestakej nuly v Prdove) 


(úplné menie) 


Gestor: oddeleilie IDlUl a kvality. právnvch Ildieb MsU 
Vedúci gestora VyHl vedúci gestora 

•Meno a priezvisko: PaedDr. Jozef SmeIana Meno a priezvisko: JUDr. Maroš Handzo LL.B. 

I Funkeialpraoovné zamdenie: Funkciafpracovné zaradenie: 

I vedúci oddelenia rnanaférstva kvality a právnych riaditeľ sekcie ~ správy MsÚ 

služieb MsÚ 

Podpis: Podpis' 
It 

Dátum: 30.01.2012 Dátum:-30.01:2012 

I Vypraeoval Posúdfi Schválilo 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 
JUDr. Beáta Findišová JUDr. Maroi Handzo, LL.B. v Prdove umesenfm člslo 

23S12012. 

Funkcia/pracovné zamdenie: Funkcialpracovné zaradenie: 

právnička riaditeľ sekcie vnútornej 


- MsÚ 


Podp~,% - - Podpis: 

I /Y". -


Dátum: 21.01.2012 .Dátum: 30.01.2012 Dátum: 27.06.2012 -
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Mesto Prešov Výtlačok: 

Primátor mesta Prešov 

na základe uznesenia Mestského zastupitehtva v Prešove lo 218/2012 zo dňa 27.06.2012 


vyhlasuje 

úplné znenie Rokovacieho PariadJCU Mestslcej rady v Prešove., 


ako vyplýva zo zmien a doplneni vykonaných dodatkom lo 1 k Rokovaciemu poriadku Mestslcej 

rady" Prešove: 


ROKOVACí PORIADOK MESTSKEJ RADY V PREŠOVE 

Č14nokl 
Úvodné .....novenla 

(I) 	 Rokovaci poriadok Mestskej rady v Pre§ove (ďalej len "rokovaci poriadok MsR") 
upravuje pripravu rokovania, obsah rokovania, pripravu materiálov a spôsob 
prijfmania umesenf. 

(2) 	 Mestská rada v Prešove (ďalej len ,MSR, je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 
mestského zastupiteľstva. Plni úlohy podľa § 25 Š1atútu mesta Prešov apodľa 
rozhodnutia mestského zastupiteľstta. Zároveň plnf funkciu poradného orgánu 
primátora mesta. 

(3) 	 o otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako I\Í o ďalšich zásadách 
rokovania a svojich vnútorných veciadh rozhoduje MsR tak, že dáva o nich hlasovať. 

Čl4nok2 
ZvolávaDie roko'VlUlia mestskej ndy 

(l) 	 Rokovanie MsR sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne. 

(2) 	 Riadne rokovanie MsR sa uskutočňuje! v súlade so schváleným plánom práce Mestskej 
rady, spravidla raz za mesiac. 

(3) 	 Mimoriadne zasadnutie mestskej rady môže byt' zvolané: 
a) na prerokovanie závažných alebo naliehavých úloh mesta 
b) pri slávnostných priležitostiach 
c) v pripade pozastavenia výkonu l12'Pesenia MsZ primátorom v súlade s § 13 ods. 6 

zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov. 

(4) 	 Členovia MsR sa na rokovanie pozývajú písomne. Pozrinka sa doručuje minimálne 
12 dní pred rokovaním MsR (netýka sa to mimoriadneho rokovania). 
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Mesto PreAov Výtlačok:, 

(5) 	 Rokovanie MsR zvoláva a vedie primátor mesta. 

(6) 	 zástupca primátom mesta v časel k<ld' ZllStupqje primátora mesta, žvoláva a vedie 
rokovanie mes1skej rady. Primátor Ill4sta mMi: poveriť vedením MsR svojho zástupcu 
aj v iných odôvodnených prípadoch. 

(7) 	 Hlavný konttolór mesta sa zúčastňujena roIrovanf MsR s hlasom poradným. 

(8) 	 Prednosta mestského úradu sa zúčas!J1lúe na rokovani MSR shlasom poradným. 

(9) 	 Na rokovaní MsR sa ďalej zúčastň~je: riaditeľ sekcie vnútornej správy mestského 
1íradu, právnik oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb mestského úradu 
(ďalej len "právnik"), predkladateľ materiálu, hovorca primátom mesta, zapisovateľ 
a pozvani hostia. právnik vykonáva fUnkciu skrotátora pri hlasovaní. 

(10) 	 Okruh pozvaných hostí na rokovanie MsR urči primátor mesta alebo MSR na základe 
obsahu materiálov prerokovaných na rokovani MsR. 

Článok 3 

Priprava materWovna rokAmmie mesákej rady 


(1) 	 Materiál na rokovanie MsR (ďalej len "materiál") môže predložiť primAtor mesta, 
člen mestskej rady, poslanec mes1lského ~piterstva, hlavný konttol6r mesta, 
prednosta mestského 1íradu, náčelni:: Mestskej polfcie v Prdove ft riaditeľ sekcie 
mestského 1íradu (ďalej len "predldadatel"'). 

(2) 	 Materiál musi obsahovať: 
a) obal s názvom materiálu, 
b) oZ!lllČenÍe a podpis spracovateil'a materiálu, vedúceho gestora materiálu, 

predldadateľamateriálu a posudztl.júcej osoby, 
c) návrh na uzneseni" MsR, 
d) stanovisko prlsluJnej komisie mestského zastupiteľstva, ak materiál hot 

predmetom jej rokovania a k motI:jriálu prijala stanovisko, 
e) stanovisko iného orgánu, resp. inejj osoby, ak to ~e právna norma mesta, 
1) dôvodovú správu, 
g) vlastný materiál. 

(3) 	 Na formálnu úpravu predldadaného materiálu sa vzťahujú interné predpisy vydané 
primátorom mesta. 

(4) 	 Materiály musia byť vypIllCOvané v plso~ fonne, prebľadne, vecne, správne a 
tenninologick,y presne. Musia byť stručné, pritom v§ak úplné a musia obsahovať 
konkrétne návrhy na riešenie. Rozsiahlejšie údaje a prehľady sa uvádzajú v prflohách. 

(5) 	 Vedúci gestora materiálu zodpovedá m jeho súlad z hľadiska formá.lnych a právnych 
nále!itostí a tiež za to, že je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, 
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MestoPr~ov Výtlačok: 

všeobecne záväznými právnymi preqpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta 
Pre§ov, umeseniami mestského zasú\piteľstva a s ďalšími právnymi normamimesta. 

(6) 	 Pokiaľ návrhy riešeni obsahujú ~tné riešenia, treba uviesť výhody aj nevýhody 
jednotlivých variantov, ako aj návrh mešenia, ktorý odporúča predkladateľ materiálu. 

(7) 	 Vedúci gestora materiálu odovzd! IlI/lteriál oddeleniu manažérstva kvality a právnych 
~eb mestského úradu v do~nom časovom predstihu tak, aby mohol byt' 
doručený najneskôr 6 dní pred rokovaním MSR všetkým členom MSR (ako I!i 
prizvaným na rokovanie MsR) a zverejní na internetovej stránke mesta. 

Č"nok4 
Zalatie a priebeh ",kovania mestskej rady 

(l) 	 Primátor mesta, pripadne zástupca primátora mesta otvori rokovanie MsR v stanovenú 
hodinu. Zisti počet pritomných členpv a dá schváliť program rokovania. Pokiaľ sú 
doplňujúce body k programu, dá o nich hlasovať. Zároveň určí zapisovateľa 
a minimálne dvoch overovateľov iápisnice. Overovatelia ZIlpisnice dozerajú na 
správnosť a úplnosť ZIlpisnice z rokovania MsR a pravosť umesenia MsR. 

(2) 	 MSR je spôsobilá rokovať, ak je pritpmná nadpolovičná vllčäina všetkých jej členov. 
Ak sa do 30 minút po čase určeno~ na začiatok rokovania MSR nezíde dostatočný 
počet členov MSR, alebo ich počet klesne počas rokovania pod nadpolovičnú vllč!inu, 
primátor ukončí rokovanie MsR a ~olá do 7 dní nové zasadnutie na prerokovanie 
celého, pripadne zostávl!iúceho progrlll11u. 

(3) 	 Rokovania MsR sú neverejné. 

(4) 	 Rokovanie prebieha v súlade s progI'I!Il1om tak, že sa prerokuje každý bod osobitne a v 
poradí, v akcm bol schválený. 

(S) 	 Primátor mesta udeľuje kjednotli~ bodom programu slovo predlcladateľovi, potom 
otvori diskusiu. Do diskusie sa ~ia členovia MSR a ostaní účastníci zdvihnutím 
ruky. Primátor mesta udeľuje slovo úeasttúkom v poradí, vakom sa prihlásili. 

(6) 	 Účastníci nesmú rušiť primátora mesta ani inéh.o rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo 
udelené slovo. V pripade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo. 

(7) 	 Členovia MsR majú právo klásť otá2ky, predkladať pripomienky a vyjadrovať názory 
na správnosť rozborov a riešení predkladaných materiálov, žiadať doplnenie a 
vysvetlenie, predkladať doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. 

(8) 	 Po skončení diskusie, ak to vyžadujú okolnosti, udelí primátor mesta konečné slovo 
predkladateľovi. 

F - MsÚ/SP-OlII2/l 



•Vydanie: 2 
Strana~ Rokovací poriadok Mestskej rady v Prelove 5/6 

MestoP!dov Výtlačok: 

ČI~ok5 
Pripomienky a pozmeiS.otacie návrhy mestskej rady 

(1) 	 Počas rozpravy lc prerokúvaným otázlqlm a lc predkladaným návrhom môžu poslanci a 
primátor mesta predkladať pripomienkjy a pozmeňovacie návrhy. 

(2) 	 O každej pripomienke a pozmeOOvac()m návrhu mus{ dať pritMtor mesta hlasovať. 
Pripomienka. resp. pozmeňovací náim je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná 
vličtina v§etkých členov mestskej rady. 

ČI40ok6 
Hlasovanie mestskej rady 

.(1) 	 Členovia MSR o prerokúvaných otAzkach a návrl!.ooh hlasujú zdvihnutím ruky. 
pred každým hlasovanfm primátor melila oznámi o akom návrhusa bude hlasovať a 
zopakujejeho znenie. 

(2) 	 Výsledky hlasovania vyhlási skru~ tak, že oznámi počet členov MSR, ktorí 
hlasovali :ra Dávrh, počet členov MsR. ktor! hlasovali proti návrhu, počet členov MsR, 
ktorí sa zmžali. prípadne nehlasovali. 

(3) 	 Primátor mesia môže pred prijatím ~esenia k prerokovll1lému materiálu, materiál z 
rokovania MSR stiahnuť. 

Č~oIt7 
Uznesenia $estskeJ rady 

(1) 	 O každom UáVdIU uznesenia sa hlasuje zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak zaň 
h1aSOVaIa nadpolovičná VISina VIetIQ1Ch členov MsR. 

(2) 	 Ak sú predložené viaceré altemativy tpávrhu uznesenia, hlasuje sa Dlljprv o alternatíve 
odporúčanej na schválenie pretlkladMleľom. Schválením jednej altematívy sa ostatné 
powžujú :ra l!IlpIijaté. 

(3) 	 Ak mestská rada nie je schopná prijať uznesenie. t. j. dohodl!úť sa na rie§enI 
prero\eova:nq veci, mÔže primátor m~rozhodnúť, že túto vec predlož! na rokoVll1lÍe 
mestského zastupiteľstva" bez prijatého umesenia, pričom táto skutočnost' sa uvedie 
v dôvodovej správe k pretlklad$nému materiálu na rokovanie mestského• 
zastupiteľstva. 

(4) 	 Z rokovania MsR sa vyhotovia písonmé uznesenia, ktoré podpisuje primátor mesta 
a overovatelia zápisnice. Uznesenia MsR sa zasielajú do 6 dní od rokoVll1lÍa členom 
MsR, hlavnému kontrolórovi mesta. prednostovi mestského úradu, náčelníkovi 
Mestskej polfcie v Prešove a riaditeľom sekcii mestského úradu." 
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(5) 	 Prvopis uznesenia mestskej rady sa archivuje v súlade s platným Registratúrnym 
poriadkom Mestského úradu v Prešove. 

Čl4nok8 
Zápisnice zo _.nutia mestskej rady 

(1) 	 Z rokovania MSR vyhotovqje určený :t.apisovateľ stručnú zápisnicu, v ktorej sa uvedie., 
kto viedol rokovanie MsR, počet prltonmých a ospravedlnených členov MsR, program 
rokovania MsR, stručné Ú<h!ie o lqtždom bode rokovania MsR (charakteristika 
vstupnej informácie, návrhy na uzneSenie MsR, výsledky hlasovania v rozsahu: za, 
proti, zdržal sa), prijaté uznesenie Ms{? a zámam vyjadlenia, ak o to požiada primátor 
mesta, člen mestskej rady, h1avuý kontrolór mesta alebo prednosta mestského úradlL 
Súčasťou zápisnice je prezenčn! listinll z rokovania MsR. . 

(2) 	 Zápisnicu z rokovania MsR podpisuje primátor mesta a prednosta mestského úradlL 
Overujú ju na to ur/lenf overovatelia, IQtori sú členmi mestskej rady. 

(3) 	 Z každého rokovania MsR sa vyhotovi osobitný spisový obal, ktotý obsahuje 
prerokovávané ~y. Z celého priebehu rokovania MSR sa vyhotovuje audio 
zámam Obidva materiäly sa archivujú v súlade s platným Registratúrnym poriadkom 
Mestského úradu v Prdove. 

Čl4nok9 

Spo~né a závElmné ustanovenia 


(1) 	 Zmeny a doplnky rokovacieho poriadlu MSR schvaľuje mestské zastupiteľstvu. Tento 
rokovaci poriadok je závllzný pre členov mestskej rady, primátora mesta a účastnikov 
rokovania. 

(2) 	 Na tomto rokovacom poriadku sa w.nieslo Mestské zastupiteľstvo v Pre§ove dňa 
30.1.2008 uznesenfm č. 13612008 a nadobudol účinnosť dňom schvälenia. 

(3) 	 Dodatok: č. l k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Pre!ove schvá1ilo Mestské 
zastupiterstvo v Pre§ove dňa 27.06.2012 uzneserum člslo 23812012 a nadobudol 
účinnosť dňom 01.07.2012. 

V Pre§ove dňa 31.07.2012 

JUDr. Pavel Hagyan 
primátor mesta 
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