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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje tieto zmeny rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
1. V Čl. 8, ods. 2 nahradiť slovný reťazec „poslanec, ktorý ho predkladá“ v druhej
vete článku slovom „predkladateľ“ . Celý článok bude po úprave znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo môže na návrh primátora mesta alebo poslanca navrhnutý
program doplniť alebo zmeniť. Návrh na zmenu alebo doplnenie programu vrátane
materiálu, ak ide o doplnenie programu, s odôvodnením, návrhom na uznesenie
a vyjadrením príslušnej komisie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak bol
v nich prerokovaný, je predkladateľ povinný doručiť primátorovi mesta, hlavnému
kontrolórovi mesta, prednostovi mestského úradu a všetkým poslancom najneskôr
3-tí pracovný deň do 12,00 hod. pred zasadnutím mestského zastupiteľstva
v elektronickej podobe.
2. V Čl. 9, ods. 1 vložiť vetu „Dĺžka trvania príspevku môže byť maximálne 5
minút, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak.“ ako druhú v poradí. Celý
článok bude po úprave znieť takto:
Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu otvorí bod programu
predsedajúci, pričom informuje o stanovisku mestskej rady, ak bol v nej
prerokovaný a následne odovzdá slovo predkladateľovi. Dĺžka trvania príspevku
predkladateľa môže byť maximálne 5 minút, ak mestské zastupiteľstvo
nerozhodne inak. Predkladať materiály na zasadnutí mestského zastupiteľstva
môže primátor mesta, poslanec, hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského
úradu, náčelník mestskej polície a riaditelia mestských organizácií. Predsedajúci
môže umožniť uvedenie materiálu spracovateľovi materiálu, ak spracovateľ nie je
zároveň predkladateľom.
3. Nahradiť znenie celého ods. 9 v Čl. 9 týmto znením:
Poslanec sa môže prihlásiť o slovo s faktickými poznámkami, ktorými reaguje na
posledné vystúpenie poslanca s diskusným príspevkom. Slovo udeľuje
predsedajúci v poradí, v akom sa poslanci prihlásili. Faktická poznámka môže
trvať maximálne 1 minútu. Poslanec nemôže reagovať faktickou poznámkou na
faktickú poznámku iného poslanca. Faktickou poznámkou nie je možné reagovať
na vlastné vystúpenie. V prípade, že poslanec bude faktickou poznámkou reagovať
na faktickú poznámku iného poslanca alebo na vlastné vystúpenie, predsedajúci ho
môže upozorniť a požiadať aby svoje vystúpenie ukončil. V rámci faktickej
poznámky nie je možné podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k materiálu
a uzneseniu. Predsedajúci po prednesení faktických poznámok umožní poslancovi,
na ktorého diskusný príspevok iní poslanci reagovali faktickými poznámkami,
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reagovať na predrečníkov faktickou poznámkou. Na toto jeho vystúpenie už
nemožno reagovať faktickou poznámkou ani iným vstupom, pretože je posledným
vyjadrením pred zahájením ďalšieho diskusného príspevku, alebo posledným
vyjadrením pred konečným príspevkom predkladateľa, resp. spracovateľa
materiálu pred zahájením hlasovacieho procesu.
4. Nahradiť znenie celého ods. 12 v Čl. 9 týmto znením:
Predsedajúci ako i predkladateľ, resp. spracovateľ materiálu môžu reagovať
faktickou poznámkou v rámci diskusie na vyjadrenia poslancov, na ktoré poslanci
môžu reagovať faktickou poznámkou. Pred prijatím rozhodnutia v prerokovávanej
veci po ukončení diskusie sa môže vyjadriť len predkladateľ, resp. spracovateľ
materiálu, ktorý uviedol materiál, pričom jeho vyjadrenie je posledným
príspevkom pred zahájením hlasovacieho procesu. Dĺžka trvania príspevku môže
byť maximálne 5 minút, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak. Mestské
zastupiteľstvo môže požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta
alebo prednostu mestského úradu.
5. Doplniť do Čl. 9, ods. 15 vetu „Predsedajúci umožní reagovať na predrečníkov
faktickou poznámkou poslancovi, ktorý vystúpil s diskusným príspevkom,
podľa Čl. 9, ods. 9 tohto rokovacieho poriadku.“ a zaradiť ju ako predposlednú.
Celý článok bude po úprave znieť takto:
Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh
na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku môže dať poslanec
kedykoľvek v rámci svojho vystúpenia počas faktickej poznámky. O tomto
návrhu sa hlasuje bez diskusie po ukončení prebiehajúcej faktickej poznámky.
V prípade jeho odsúhlasenia strácajú možnosť vystúpiť všetci prihlásení s
faktickou poznámkou. Predsedajúci umožní reagovať na predrečníkov faktickou
poznámkou poslancovi, ktorý vystúpil s diskusným príspevkom, podľa Čl. 9, ods.
9 tohto rokovacieho poriadku. O ukončení diskusie v rámci bodu všeobecná
rozprava sa hlasuje vždy.
6. Nahradiť znenie celého ods. 3 v Čl. 10 týmto znením:
Pred každým hlasovaním predsedajúci vyzve poslancov k prezentovaniu sa
pomocou hlasovacieho zariadenia za účelom zistenia počtu prítomných poslancov
v rokovacej sále. Každý prítomný poslanec sa zaprezentuje, inak sa nebude
prihliadať na jeho hlas v nasledujúcom hlasovaní a zároveň sa nebude počítať ani
do počtu prítomných. V prípade, že sa poslanec nachádza v rokovacej sále
a nezaprezentoval sa, na jeho požiadanie vyhlási predsedajúci novú prezentáciu.
Táto požiadavka musí byť vznesená ešte pred samotným hlasovaním. Ak
v priebehu prezentovania sa, resp. do začiatku hlasovania príde do rokovacej sály
poslanec, ktorý sa nezaprezentoval, bezodkladne o tom informuje predsedajúceho,
ktorý vyhlási novú prezentáciu. V opačnom prípade sa postupuje podľa druhej
vety tohto odseku. Po zaprezentovaní nasleduje príslušné hlasovanie. Jednotlivé
hlasovanie nemožno prerušiť. Počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť
slovo.
3

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny, s cieľom aplikovať
poznatky z praxe v súlade s platnou legislatívou, so zámerom zjednodušiť a sprehľadniť
priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline. Mestská rada odporúča tento materiál
schváliť.
Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.
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