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R O K O V A C Í   P O R I A D O K 
 

O B E C N É H O   Z A S T U P I T E Ľ S T V A 
───────────────────────────────────────────────────── 

 
 

Obecné zastupite ľstvo v Bystri čke na základe § 12 ods.7 zák. SNR 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a do plnkov   v y d á v a 
a tento 
 
 

R o k o v a c í   p o r i a d o k 
 
 
 Obecného zastupite ľstva v Bystri čke. 
 
 

Prvá časť 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1./ Rokovací poriadok obecného zastupite ľstva upravuje pravidlá, podmienky, 
spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastu pite ľstva, jeho 
uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväznýc h nariadení a ďalších 
rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpe čovania úloh obecnej 
samosprávy. 
 
2./ Obecné zastupite ľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo 
zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z 
ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spol očenské vz ťahy v územnej 
samospráve. 
 
3./ O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací por iadok, ako aj o ďalších 
zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach roz hoduje obecné zastupi-
te ľstvo pod ľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. pod ľa roz-
hodnutia na zasadnutí obecného zastupite ľstva tak, že dáva o nich hlasova ť. 
 
 

§ 2 
Základné úlohy obecného zastupite ľstva 

 
1./ Obecnému zastupite ľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej 
pôsobnosti a právomoci pod ľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
podľa Štatútu obce Bystri čka a Organiza čného poriadku Obecného úradu v 
Bystri čke. 
 
2./ Obecné zastupite ľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých 
otázkach obecného, príp. regionálneho významu, ktor é upravujú osobitné 
zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecne j samosprávy, alebo 
občanov obce Bystri čka. 
 
 
 
 



 2 

 

Druhá časť 
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
§ 3 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite ľstva 
 
1./ Ustanovujúce   zasadnutie   obecného  zastupite ľstva po vo ľbách zvolá 
doterajší   starosta  najneskôr do  30 dní  odo d ňa vykonania volieb.  Ak  
starosta  nezvolá  ustanovujúce zasadnutie, zasadnu tie zvolá  zástupca 
starostu  alebo  iný  poslanec  poverený  obecným  zastupite ľstvom  max. 
30.pracovný de ň. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne vies ť takto 
zvolené zasadnutie  obecného zastupite ľstva, vedie ho ten, kto zvolal 
obecné zastupite ľstvo. 
 
2./ Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecn ého zastupite ľstva sa 
hrá alebo spieva štátna hymna.    
  
3./ Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie až do zl oženia s ľubu nového 
starostu doterajší starosta. 
 
4./ Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupite ľstva oboznámi predseda 
volebnej komisie alebo ním poverený člen miestnej volebnej komisie zasad-
nutie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obc e Bystri čka a odovzdá 
novozvoleným poslancom a starostovi osved čenia o zvolení, pokia ľ novozvo-
lený starosta a poslanci neobdržali osved čenie o zvolení pred ustanovujú-
cim zasadnutím obecného zastupite ľstva. 
 
5./ Starosta skladá s ľub  pod ľa § 13 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  
Starosta svojim podpisom potvrdí zloženie s ľubu.  
 
6./ Poslanec skladá s ľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupite ľ-
stva pod ľa § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. Poslanec svojim podpisom potvrdí 
zloženie s ľubu. Poslanec, ktorý sa nemôže zú častni ť na ustanovujúcom 
zasadnutí, skladá s ľub na zasadnutí, na ktorom sa zú častní po prvý raz. 
 
7./ Odmietnutie s ľubu, zloženie s ľubu s výhradou, alebo vzdanie sa mandátu, 
znamená zánik mandátu poslanca a starostu. 
 
8./ Ak sa uprázdni mandát poslanca v obecnom zastup ite ľstve, nastupuje za 
poslanca obecného zastupite ľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal 
najvä čší po čet hlasov vo vo ľbách do obecného zastupite ľstva v tom istom 
volebnom roku, ale nebol zvolený za poslanca. 
 
9./ Zložením s ľubu sa starosta a poslanci ujmú svojej funkcie. Nov ozvolený 
starosta sa ujíma vedenia  zasadnutia, ur čí dvoch overovate ľov zápisnice 
a uznesení, členov návrhovej komisie, členov volebnej komisie a skrutáto-
rov. 
 
10./ Poslanci obecného zastupite ľstva na za čiatku ustanovujúceho zasadnutia 
prerokujú  návrh  programu zasadnutia a o jeho schv álení rozhodujú hlasova-
ním. 

 
§ 4 

Zástupca starostu 
 

1./  Starosta si ur čí zástupcu starostu spravidla na celé funk čné obdobie 
do  šes ťdesiatich dní od zloženia s ľubu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu 
si zvolí obecné zastupite ľstvo. Zástupca starostu môže by ť len poslanec. 
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Starosta môže zástupcu starostu kedyko ľvek odvola ť. Ak starosta odvolá 
zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do šes ťdesiatich 
dní od odvolania zástupcu starostu.   
 
2./ Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu ur čenom starostom 
v písomnom poverení. 
 
3./ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funk čného obdobia / § 13a 
odst. 1 písm. c) až i)/, plní úlohy starostu v plno m rozsahu zástupca 
starostu . Zastupovanie sa kon čí zložením s ľubu novozvoleného starostu.  

 
 

§ 5  
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupite ľstva 

 
 

1./ Zasadnutia a mimoriadne zasadnutia zvoláva star osta obce. Zasadnutie je 
možné uskuto čni ť aj vtedy, ke ď ho nezvolá starosta. V takom prípade ho zvo-
lá zástupca starostu alebo iný poslanec poverený ob ecným zastupite ľstvom.  
 
2./ Starosta zárove ň ur čí miesto, de ň a hodinu konania a navrhne program. 
 
3./ V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obec ného zastupite ľstva musí 
byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slove nskej republiky tak, 
aby nebola narušená ich dôstojnos ť. 
 
4./ Riadne rokovanie obecného zastupite ľstva sa uskuto čňuje  pod ľa potreby, 
najmenej však raz za tri mesiace,spravidla v súlade  s plánom práce zastupi-
te ľstva. 
 
5./ Zasadanie sa uskuto ční aj vtedy, ak o jeho zvolanie požiada aspo ň 
tretina poslancov obecného zastupite ľstva. Starosta zvolá zasadnutie 
obecného zastupite ľstva tak, aby sa uskuto čnilo do 15 dní od doru čenia 
žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v takomto prí pade nezvolá stretnutie 
obecného zastupite ľstva, zasadnutie sa uskuto ční max. 15.pracovný de ň  od 
doru čenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je p rítomný alebo 
odmietne vies ť takto zvolané zasadanie obecného zastupite ľstva, vedie ho 
zástupca starostu alebo iný poverený poslanec obecn ého zastupite ľstva. 
 
6./ Mimoriadne zastupite ľstvo sa môže uskuto čni ť: 
    a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záleži tostí   
    b/ pri slávnostných príležitostiach 
    c/ ak o to požiada aspo ň tretina poslancov 
    d/ na základe petície 
  
7./ Návrh programu rokovania obecného zastupite ľstva sa musí zverejni ť min. 
3 dni pred zastupite ľstvom.   
 
 

§ 6 
Príprava rokovania obecného zastupite ľstva 

 
1./ Prípravu rokovania obecného zastupite ľstva organizuje starosta 
v sú činnosti so zástupcom, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými 
obecným zastupite ľstvom, ako aj so záujmovými združeniami ob čanov. 
 
2./ Pozvánka a materiály na zasadnutie obecného zas tupite ľstva sa doru čia 
poslancom najneskôr 5 dní pred uskuto čnením zasadnutia bu ď elektronickou 
formou alebo v písomnej forme.  
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V prípade mimoriadneho zasadnutia obecného zastupit eľstva nie je potrebné 
dodrža ť vyššie uvedený termín.  
 
3./ Materiály ur čené na rokovanie obecného zastupite ľstva sa vypracúvajú 
vecne a časovo tak,aby umožnili prija ť pod ľa povahy veci uznesenie obecného 
zastupite ľstva, resp. nariadenie obce. 
                   
Obsahujú najmä : 

a) názov materiálu 
b) meno spracovate ľa ( prípadne predkladate ľa ) 
c) stanovisko komisií 
d) návrh na uznesenie 
e) dôvodovú správu 

 
Ak je na programe rokovania prerokovanie nariadenia  obce, finan čné správy 
alebo správa hlavného kontrolóra, predloží sa jeho úplné znenie písomne, 
vrátane osobitne zdôvodnených podmienok ú činnosti, dôvodov a dopadov na 
rozpo čet a situáciu v obci. 
 
4./ Spracovate ľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na 
uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ús tavou, zákonmi,všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a ďalšími  právnymi normami. 
 
5./ Komisie, ako poradné, iniciatívne a kontrolné o rgány sa podie ľajú na 
príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedz enými obecným zastupi-
te ľstvom. Poslanci stanovia, v ktorých prípadoch je sp racovanie materiálu 
podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej  komisie. 
 
6./ Materiály, resp. odborné podklady a iné písomno sti na rokovanie 
obecného zastupite ľstva zabezpe čuje obecný úrad a predkladá ich poslancom 
na zaujatie stanoviska. Poslanci na návrh úradu sta novia organiza čné a 
technické podmienky predkladania materiálov /lehota , rozsah, a pod./. 
 
 

§ 7 
Program rokovania obecného zastupite ľstva 

 
1./ Program rokovania sa oznamuje a zverej ňuje aspo ň 3 dni pred zasadnutím 
obecného zastupite ľstva. 
 
2./ Obecné zastupite ľstvo môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnut ý 
program doplni ť alebo zmeni ť. 
 
3./ Ak starosta odmietne da ť hlasova ť o návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupite ľstva  alebo jeho zmene, stráca právo vies ť zasadnutie obecného 
zastupite ľstva, ktoré potom vedie zástupca  starostu alebo in ý poslanec 
poverený obecným zastupite ľstvom.  
 
4./ Prvým bodom rokovania obecného zastupite ľstva je kontrola uznesení a 
odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rok ovania, ak neboli 
zodpovedané písomne. 
 
5./ Návrh ostatných bodov programu a ich poradie pr edkladá starosta na 
základe vlastných návrhov, doporu čení, návrhov jednotlivých komisií a 
jednotlivých poslancov. 
Tieto návrhy musia by ť doru čené na obecný úrad najneskôr do 5 dní pred 
plánovaným zasadnutím obecného zastupite ľstva. 
 
6./ V prípade neskoršieho doru čenia môžu by ť navrhnuté body prerokované na 
najbližšom ďalšom zasadaní, alebo len v rámci diskusie, prípadn e môžu by ť 
dodato čne zaradené do programu samostatne pri schva ľovaní programu. Sú časne 
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s návrhom bodu programu musia by ť doru čené aj prípadné materiály, o ktorých 
sa bude v prípade jeho zaradenia rokova ť. 
 
7./ Do programu rokovania riadneho zasadnutia obecn ého zastupite ľstva sa po 
prijatí uznesenia ako samostatné body zara ďujú: diskusia a interpelácie 
poslancov. 
 
8./ V bode “diskusia” sa prerokúvajú najmä: 

a) podnety poslancov obecného zastupite ľstva 
b) problémy menšieho významu, ktoré si nevyžadujú p rerokovanie 

v príslušných komisiách, či odborné posudky 
c) príspevky ob čanov obce Bystri čka 

 
9./ Uznesením obecného zastupite ľstva je možné jeho rokovanie preruši ť. 
Takéto uznesenie musí obsahova ť ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto 
rokovanie pokra čova ť. 
 
 

§ 8 
Zasadnutia obecného zastupite ľstva 

 
1./ Zasadnutia obecného zastupite ľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov, 
kontrolóra a obyvate ľov obce, ktorí sú členmi komisií  sa na zasadnutie 
obecného zastupite ľstva môžu pozva ť ďalšie osoby : zástupcovia vlády SR, 
poslanci NR SR, zástupcovia VÚC a ďalších štátnych úradov, ako aj vedúci 
rozpo čtových a príspevkových organizácií, iných právnický ch osôb obce 
a osôb hospodáriacich s majetkom obce. 
 
Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zast upite ľstva ur čia 
poslanci na návrh starostu. 
 
2./ Obecné zastupite ľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta,  
zástupca starostu, resp. poverený poslanec. 
 
3./ Predsedajúci otvorí rokovanie v ur čenú hodinu, najneskôr však v čase, 
keď je pod ľa prezencie prítomná nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov. 
 
Neúčasť na rokovaní obecného zastupite ľstva sa ospravedl ňuje vopred 
starostovi. Dôvod neú časti sa vyzna čí v prezen čnej listine. Mandát poslanca 
zaniká,ak sa po čas jedného roka nezú častní ani raz na zasadnutiach obecného 
zastupite ľstva. 
 
4./ V prípade, že sa nezíde dostato čný po čet poslancov do pol hodiny po 
čase ur čenom na za čiatok rokovania obecného zastupite ľstva, alebo ak klesne 
počet poslancov  po čas  rokovania  pod nadpolovi čnú vä čšinu pri schva ľovaní 
uznesení , resp. trojpätinovú vä čšinu  pri schva ľovaní všeobecne záväzného 
nariadenia obce /, zvolá starosta do 14 dní nové za sadnutie na prerokovanie  
celého, prípadne zostávajúceho programu. 
 
5./ V úvode rokovania  predsedajúci  oznámi  po čet  prítomných poslancov, 
predloží na schválenie program rokovania, ur čí zapisovate ľov  v návrhovej 
komisii a overovate ľov zápisnice. 
 
6./ Ak majú by ť predmetom rokovania obecného zastupite ľstva informácie, 
alebo veci chránené pod ľa osobitných zákonov, obecné zastupite ľstvo vyhlási 
rokovanie, alebo jeho časť za neverejné. 
 
O návrhu sa rozhoduje hlasovaním bez pripomienok. 
 
7./ Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby splnilo ú čel v súlade so schvá-
leným programom. 
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8./ Pokia ľ je k prerokúvanej problematike potrebné predloži ť stanovisko a 
ak obecné zastupite ľstvo zriadilo poradné orgány /komisie/, vypo čuje vždy 
ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, p re ktorú sa poradný 
orgán zriadil. 
 
O odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému  úradu požiada starosta 
alebo ním poverený pracovník. 
 
9./ Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaraden é do programu rokovania, 
uvedie  spravidla  starosta, alebo iný poverený pos lanec, resp. príslušný 
predseda  komisie  obecného  zastupite ľstva / ak ide o jej  správy  alebo 
návrhy /, alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovn ík organizácie, hlavný 
kontrolór, at ď. 
 
10./ Do “diskusie” sa hlásia poslanci a ostatní ú častníci zasadnutia  
zdvihnutím ruky. Predsedajúci ude ľuje slovo najprv poslancom v poradí, 
v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným  ú častníkom rokovania. 
Ak starosta odmietne da ť slovo poslancovi,starosta  stráca právo vies ť 
zasadnutie a ďalej ho vedie zástupca starostu. Ak zástupca staros tu nie je 
prítomný alebo ho odmietne vies ť, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupite ľstvom. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Náro dnej rady 
Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlament u, zástupca vlády alebo 
iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Slovo sa môže udeli ť aj ktorému-
koľvek obyvate ľovi obce.    
 
11./ Ú častníci nesmú ruši ť starostu, ani iného re čníka pri jeho prejave, ak 
mu bolo udelené slovo.  
 
12./ Ak ú častníci rokovania rušia zasadnutie, predsedajúci ic h napomenie. 
V prípade, že výzvu neuposlúchnu, vykáže ich z roko vacej miestnosti s tým, 
že o tomto rozhodnutí dá hlasova ť poslancom. 
 
13./ Ú častníci sa môžu hlási ť o slovo už pred za čatím zasadania, alebo 
počas diskusie do doby, kým poslanci nerozhodli o ukon čení  diskusie.  
 
14./ Diskusia sa spravidla kon čí vtedy, ke ď vystúpili všetci prihlásení.  
 
15./ V bode “diskusia” nemožno prerokováva ť: 

a) majetkovo-právne veci 
b) personálne návrhy 
c) návrhy s dopadom na výdajovú časť rozpo čtu obce 

 
16./ Po vy čerpaní programu rokovania obecného zastupite ľstva predsedajúci 
zasadnutie ukon čí. 
 
17./ Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupite ľstva a pri štátoprávnych 
aktoch /napr. uzavieranie manželstva, na slávnostný ch zhromaždeniach pri 
príležitosti rokovaní s významnými osobnos ťami, ktoré navštívia obec a 
pod./ starosta, alebo poverený poslanec môže použív ať insígnie. 
 
 

§ 9 
Hlasovanie 

 
1./ Obecné zastupite ľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. 
 
2./ Hlasovanie je verejné, alebo tajné. O tom, či bude hlasovanie tajné, dá 
predsedajúci hlasova ť poslancom. V prípade tajného hlasovania navrhne pr ed-
sedajúci spôsob, akým sa bude hlasova ť a navrhne volebnú komisiu s tým, že 
o tom dá hlasova ť poslancom. 
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3./ Pred každým hlasovaním predsedajúci, alebo pred seda návrhovej komisie 
oznámi, o akom návrhu sa bude hlasova ť a zopakuje presné znenie návrhu. 
Predsedajúci potom prikro čí k riadeniu hlasovania. 
 
4./ Schválením jedného variantu sa ostatné varianty  považujú za neprijaté. 
 
5./ Ak bol výkon uznesenia obecného zastupite ľstva pozastavený starostom z 
dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodný, môže toto svoje uznesenie obecné 
zastupite ľstvo trojpätinovou vä čšinou hlasov všetkých poslancov potvrdi ť; 
ak obecné zastupite ľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho 
schválenia, uznesenie stráca platnos ť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta 
nemôže pozastavi ť. Starosta je povinný zvola ť obecné zastupite ľstvo 
k potvrdeniu pozastaveného uznesenia v termíne do d voch mesiacov.  
 
 
 
  
 

Tretia časť 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE A UZNESENIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

§ 10 
Príprava uznesení obecného zastupite ľstva a všeobecne 

záväzných nariadení obce. 
 

1./ Návrhy uznesení obecného zastupite ľstva sa pripravujú sú časne 
s predkladanými materiálmi. 
 
Za ich v časnú prípravu zodpovedá prekladate ľ materiálu a poslancom sa 
poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.  
 
2./ Kone čný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupite ľstvu návrhová 
komisia a je upravený pod ľa priebehu rokovania. 
 
3./ Uznesenia obecného zastupite ľstva sa formulujú stru čne s menovitým 
ur čením nosite ľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich s plnenie. 
 
4./ Uznesením obecného zastupite ľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, 
poslancom obecného zastupite ľstva, hlavnému kontrolórovi, konkrétnemu 
pracovníkovi obecného úradu. 
 
5./ Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obc e sa postupuje obdobným 
spôsobom,ako pri príprave návrhov uznesení s tým, ž e obecné zastupite ľstvo, 
resp. starosta a poslanci môžu v jednotlivých prípa doch stanovi ť odlišný 
účelný postup. 
 
 
 

§ 11 
Postup prijímania uznesení obecného zastupite ľstva 

 
1./ Návrhy na uznesenie obecného zastupite ľstva predkladá návrhová 
komisia. 
 
2./ V prípade, že predložený návrh uznesenia je v d voch variantoch, 
alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastu pite ľstvo najprv 
o návrhu odporú čanom návrhovou komisiou. 
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3./ Ke ď obecné zastupite ľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne  
z navrhovaných alternatív, starosta, resp. predseda júci navrhne ďalší 
postup, ktorý predloží obecnému zastupite ľstvu na schválenie. 
 
4./ Hlasuje sa verejne, spravidla zdvihnutím ruky. Uznesenie je prijaté, ak 
zaň hlasuje nadpolovi čná vä čšina prítomných poslancov. 
 
 

 
§ 12 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 
 
1./ Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to us tanovil zákon, 
vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia /najmä §4 ods.3 zák. SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a d oplnkov/. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce nesmie odporova ť Ústave SR, ústavným 
zákonom , medzinárodným zmluvám  a Štatútu obce Bys tri čka. 
 
2./ Na prijímanie nariadení sa vz ťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 
Návrh nariadenia, o ktorom  má rokova ť obecné zastupite ľstvo, zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci  a na webov ej stránke obce najmenej 
15 dní pred rokovaním obecného zastupite ľstva o návrhu nariadenia.  
 
3./ D ňom vyvesenia za čína plynú ť najmenej desa ťdňová   lehota, po čas ktorej 
môžu poslanci, fyzické a právnické osoby uplani ť pripomienky k návrhu 
nariadenia a to v písomnej forme, elektronicky aleb o ústne do zápisnice na 
obecnom úrade. 
Pripomienkou  možno v ur čenej lehote navrhnú ť nový text alebo odporu či ť 
úpravu textu. Pozme ňovacie návrhy musia by ť formulované presne, jasne a 
zrozumite ľne. Z pripomienky musí by ť zrejmé, kto ju predkladá. 
 
 
4./ Vyhodnotenie pripomienok sa musí predloži ť poslancom v písomnej forme 
najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupite ľstva o návrhu nariadenia. 
 
5./ Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pri čom najprv sa hlasuje o pozme-
ňovacích návrhoch. 
Nariadenie obce je schválené,ak za ň hlasuje trojpätinová vä čšina prítomných 
poslancov obecného zastupite ľstva. 
 
6./ Nariadenie sa musí vyhlási ť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej 
tabuli a na webovej stránke obce najmenej na 15 dní  po schválení. Ú činnos ť 
nadobúda pätnástym d ňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 
začiatok ú činnosti.    
 
 

§ 13 
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupite ľstva a nariadení 

obce. 
 
1./ Kontrolu plnenia uznesení zabezpe čuje starosta, poslanci a hlavný 
kontrolór obce. 
 
2./ Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úl oh stanovených 
uzneseniami obecného zastupite ľstva a vykonáva všeobecne záväzné 
nariadenia obce. 
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Štvrtá časť 

 
§ 14 

Interpelácie poslancov 
 
 

1./ Interpeláciou sa na ú čely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvali-
fikovaná otázka, ktorá sa vz ťahuje na uplat ňovanie a vykonávanie nariadení 
obce, rozhodnutí obce, uznesení obecného zastupite ľstva, pôsobnosti 
obecného úradu a právnických osôb založených alebo zriadených obcou, alebo 
osôb hospodáriacich s majetkom obce. 
 
2./ Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastup ite ľstva klás ť otázky 
starostovi, hlavnému kontrolórovi, zamestnancom obe cného úradu a vedúcim 
obcou zriadených alebo založených právnických osôb vo veciach výkonu ich 
práce. 
 
3./ Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravid elnou sú časťou zasadnutí 
obecných zastupite ľstiev. 
 
4./ V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyža duje, aby záležitos ť 
bola prešetrená, alebo je nutné vykona ť iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie 
nie je posta čujúce, musí sa poslancovi odpove ď poskytnú ť do 30 dní po roko-
vaní obecného zastupite ľstva. 
 
 

Piata časť 
ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

§ 15 
 
1./ Z každého zasadnutia obecného zastupite ľstva sa vyhotovuje zápisnica 
a uznesenie. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zvuko vý záznam. 
 
2./ V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, k oľko poslancov bolo  
prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neú časť na zasadnutí, mená 
členov návrhovej komisie a mená overovate ľov (prípadne skrutátorov), 
program zasadnutia s doplnkami, diskusie k jednotli vým bodom a aký bol 
výsledok hlasovania. 
Pokia ľ to povaha uznesenia alebo iné skuto čnosti vyžadujú, aby obecné 
zastupite ľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrh ovaného 
uznesenia, poradie ur čí starosta resp. predsedajúci. 
 
3./ Zápisnica sa musí vyhotovi ť do 10 dní od konania obecného zastupite ľ-
stva a podpisuje ju starosta a overovatelia. 
 
4./ Uznesenie obecného zastupite ľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 
dní od jeho schválenia obecným zastupite ľstvom. 
 
5./ Všetky materiály z rokovaní obecného zastupite ľstva sa archivujú.  
 
6./ Zvukový záznam sa zverejní na webovej stránke o bce Bystri čka. Archivuje 
sa po dobu štyroch rokov. 
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7./ Poslanci obecného zastupite ľstva , starosta obce a hlavný kontrolór 
môžu do týchto materiálov kedyko ľvek nahliadnu ť. Iné osoby k nim majú 
prístup len so súhlasom starostu, v jeho neprítomno sti zástupcom starostu. 
 
8./ Obecný úrad organiza čno-technicky zabezpe čuje rokovanie obecného zas-
tupite ľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich. 
 
9./ Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného z astupite ľstva obce  a 
dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie. 
 
10./ Za vedenie evidencie, archiváciu a nakladanie s uloženými zápisnicami 
a súvisiacimi materiálmi zodpovedá p. Eva Kojtálová , zamestnanky ňa obecného 
úradu. 
  
 
 
 

Šiesta časť 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 16 
 
1./ Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokova cieho poriadku schva ľuje 
obecné zastupite ľstvo 3/5 vä čšinou všetkých poslancov obecného zastupite ľ-
stva. 
 
2./ Poslanci obecného zastupite ľstva sú povinný riadi ť sa týmto rokovacím 
poriadkom a dôsledne dodržiava ť jeho ustanovenia. 
 
3./ Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupite ľstvo 
v Bystri čke d ňa 03.08.2010.        
 
4./ Rokovací poriadok nadobúda ú činnos ť d ňom 18.08.2010   
 
5./ D ňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo  d ňa 3.6.2003 
 
V Bystri čke d ňa 03.08.2010  
 
 
 
 
 
 
                                   ................ ............. 
 Kamil Belá ň 
                                             staros ta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


