Dodatok č.1
Rokovacieho poriadku obce Hronsek a doplnenie navrhovanej zmeny platného
Rokovacieho poriadku obce Hronsek
schválené OcZ – uznesením č. 7/2012 zo dňa 5.4.2012.
V § 11 ods. 3 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa o – „to neplatí, ak
navrhovateľom je príslušná komisia, ktorej činnosti sa predmet návrhu týka, alebo ak
navrhovateľom je poslanec a predmet návrhu sa týka vecí, ktorých riešenie nespadá do
pôsobnosti žiadnej komisie. Pridelenie príslušnej komisii zabezpečuje obecný úrad.“
V § 15 ods. 7 sa bodka na konci tretej vety nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa o – „to
neplatí, ak sa postupuje podľa § 11 ods.3.“
V § 15 ods. 8 sa vypúšťa – „do času, kým sa neodhlasoval koniec diskusie“ a veta sa
ukončuje bodkou.
Dopĺňa sa § 15 o ods.1– „ K prerokúvanému bodu programu majú právo vyjadriť sa prítomní
občania, ak o to požiadajú zdvihnutím ruky. Slovo im postupne udelí starosta obce po tom,
ako bol bod programu prerokovaný poslancami. Občania majú právo na vyjadrenie sa v trvaní
2 minút, pričom opakované vyjadrenia sú neprípustné; v takom prípade im starosta slovo
odníme. Občanom môže starosta udeliť slovo aj v širšom rozsahu, ak to považuje za potrebné,
alebo ak ho o to požiada ktorýkoľvek poslanec. Ak starosta odmietne občanovi slovo udeliť,
môže mu ho udeliť ktorýkoľvek poslanec; tým nie je dotknuté právo starostu obce ďalej viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.“
Dopĺňa sa § 15 o ods. ) - „V prípade potreby sa poslanci môžu kedykoľvek v priebehu
prejednávania bodu programu jednoduchou väčšinou uzniesť na tom, že občanom sa právo
podľa § 15 bod 11) odníma.
V § 16 ods. 1 – vypúšťa sa „vyhotovené písomne a „
§ 18 ods. 1 sa mení nasledovne – „ Po prerokovaní bodu programu poslancami obecného
zastupiteľstva a po vyjadreniach občanov, starosta diskusiu skončí.“
§ 27 ods. 1 písm. d/ sa dopĺňa o štvrtú a piatu vetu – „Interpelovaný doručí písomnú
odpoveď obecnému úradu, ktorý zabezpečí jej doručenie poslancovi prípadne poslancom,
ktorí dotknuté osoby interpelovali. Obecný úrad zabezpečí zverejnenie písomných odpovedí
interpelovaných na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, po dobu 15 dní od ich doručenia
obecnému úradu.“
§ 31 Zriadenie komisií, sa mení nasledovne
Body 1) – 4) znenie odsekov zostáva nezmenené
Ods. 5) Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie pozvánkou členom komisie, osobám
prizvaným na zasadnutie a na vedomie obecnému úradu, pričom pozvánka môže byť
vyhotovená aj v elektronickej forme. V pozvánke predseda určí presné miesto a čas konania
zasadnutia.

Ods. 6) Zasadnutia komisií sú neverejné a komisie majú právo pozývať na svoje schôdze
starostu, zamestnancov obce a vyžadovať od nich vysvetlenia, správy a potrebné podklady.
Zasadnutia komisie sa môže zúčastňovať aj hlavný kontrolór obce s hlasom poradným.
Ods. 7) Komisie hlasujú uznesením. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. V prípade zhodnosti hlasov, je rozhodný
hlas predsedu komisie.
Ods. 8) Zo schôdze komisií sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda komisie, alebo
ten, kto ho zastupuje. Prílohu zápisnice tvorí zoznam prítomných členov a ostatných
zúčastnených osôb. Zápisnice sa odovzdávajú starostovi na archivovanie do 7 dní.
Ods. 9 Členstvo v komisií zaniká:
a.
b.
c.
d.

Smrťou
Uplynutím funkčného obdobia
Odvolaním zo strany obecného zastupiteľstva
Písomným odstúpením adresovaným obecným zastupiteľstvom

§ 35 ods. 1 sa dopĺňa o druhú vetu, ktorá znie – „V prípade zmeny, alebo doplnenia,
zabezpečí obecný úrad úplné znenie rokovacieho poriadku do 30 dní od jeho schválenia
obecným zastupiteľstvom na webovom sídle obce.“
§ 35 sa dopĺňa o ods. 6 – Na Zmene a doplnku č. 1 Rokovacieho poriadku sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Hronsek uznesením č. 7/2012 dňa 5.4.2012, kedy zároveň rokovací
poriadok v tomto znení nadobúda účinnosť.

PhDr. Milan Kollár
starosta obce

