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Dodatok č. 3  

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Spracoval a predkladá:             Návrh na uznesenie:  

Ing. Eva Lukáčová                                          MsZ v  Hlohovci 

prednostka MsÚ                                              s c h v a ľ u j e  

Dodatok   č. 3   k   Rokovaciemu  

poriadku Mestského zastupiteľstva  

v Hlohovci. 

  

 

 

Prerokované:  

MsR dňa 23.1.2014 

- odporučené 

 

 

 

 

 

 

Hlohovec, január 2014 



 

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) s poukazom na § 12 ods. 7 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento 

 

 

Dodatok č. 3 

 

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci nasledovne: 

 

 

V zmysle uznesenia MsZ č.   zo dňa 13. 2. 2014 sa Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva v Hlohovci schválený dňa 24. 6. 2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 8. 12. 2011 

a dodatku č. 2 zo dňa 14. 2. 2013 mení nasledovne: 

 

„V článku 13 Účasť verejnosti a médií na rokovaní MsZ sa bod 2 mení nasledovne: 

 

2. Dĺžka verejného vystúpenia jedného občana mesta Hlohovec nepresiahne 10 minút. MsZ sa 

bez rozpravy môže uzniesť na návrh predsedajúceho alebo poslanca na inom časovom 

obmedzení rozsahu diskusných príspevkov. 

Občan mesta môže vystúpiť vo verejnej diskusii iba 1 krát. 

Predsedajúci môže vystupujúcemu odňať slovo v prípade, že príspevok dehonestuje 

primátora, poslancov MsZ, zamestnancov Mesta Hlohovec, resp. iných občanov mesta alebo 

prednášané skutočnosti sú zrejme nepravdivé, zavádzajúce, predstavujúce rozporuplné, ťažko 

overiteľné skutočnosti alebo neobjektívny názor občana na veci verejné. 

Predsedajúci odníme vystupujúcemu slovo v prípade, že jeho príspevok propaguje fašizmus 

alebo rasovú neznášanlivosť. 

Predsedajúci môže odpovedať na otázky prednesené občanmi priamo vystupujúcemu 

občanovi, prípadne môže požiadať o odpoveď zamestnancov MsÚ alebo konateľov 

mestských spoločností. V prípade, že poslanec požiada o možnosť vyjadriť sa k problematike, 

ktorá je predmetom verejného vystúpenia občanov, predsedajúci mu môže udeliť slovo.  

Primátor na problémy vznesené vo verejnej diskusii občanmi môže odpovedať aj 

prostredníctvom miestnych médií.“ 

  

Tento dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci bol 

schválený uznesením č.       zo dňa 13. 2. 2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

V Hlohovci 13. 2. 2014 

 

 

 

 

         Peter Dvoran 

            primátor 

 
 

 

 

 

 



             

 

Dôvodová správa 

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy 

a priebeh rokovania MsZ a ďalšie náležitosti spojené s činnosťou MsZ. 

 

Rokovací poriadok nadobudol účinnosť dňa 1.7.2010. 

 

Dňa 8.12.2011 bol schválený dodatok č. 1 v súvislosti so zavedením elektronického 

hlasovacieho zariadenia. 

 

Dodatok č. 2, ktorý upravuje prihlasovanie poslancov do bodu „Rôzne“ bol schválený dňa 

14.2.2013. 

 

Predkladaný dodatok č. 3 upravuje účasť verejnosti na rokovaní. Je predkladaný na základe 

požiadaviek poslancov MsZ.  

 

Upravuje možnosť vystúpenia občanov a tiež spôsob odpovedí na podnety a dotazy občanov. 

 

MsR dňa 23.1.2014 materiál prerokovala a odporučila doplniť ustanovenia o možnosti odňať 

slovo v diskusii občanov a o možnosť udeliť slovo poslancovi MsZ, ak o to požiada. 

 

Pripomienky MsR sú zapracované v predkladanom materiáli. 


