
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MOJZESOVE 
 

Obecné zastupitelstvo v Mojzesove na základe § 12 ods. 7 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení zmien a doplnkov vydáva tento rokovací poriadok obecného zastupitelstva v Mojzesove 
  
ČLÁNOK 1 

 
Úvodné ustanovenie 
 
1.       Rokovací poriadok obecného zastupitelstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu 
rokovania obecného zastupitelstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a 
dalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpecovania úloh obecnej samosprávy. 
 
2.      Obecné zastupitelstvo vo svojej rozhodovacej cinnosti vychádza zo zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení zmien a doplnkov (dalej len „zák. c. 369/1990 Zb.“) a z ostatných zákonov právne regulujúcich 
dôležité spolocenské vztahy v územnej samospráve. 
 
3.      O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o dalších zásadách rokovania a svojich 
vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupitelstvo podla zák.  c. 369/1990 Zb., resp. podla rozhodnutia na 
zasadnutí obecného zastupitelstva tak, že dáva o nich hlasovat. 
  
ČLÁNOK 2 

 
Základné úlohy obecného zastupitelstva 
 
1.      Obecnému zastupitelstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podla zák.  
c. 369/1990 Zb., podla Štatútu obce Mojzesovo a Organizacného poriadku Obecného úradu v Mojzesove. 
Obecné zastupitelstvo prerokúva a rozhoduje aj o dalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho 
významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo 
obcanov obce Mojzesovo. 
Obecné zastupitelstvo si môže vyhradit rozhodovanie aj o dalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej 
pôsobnosti, bez ohladu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizacným poriadkom, resp. inými vnútro - 
organizacnými normami obce.      Nesmie pritom však zasiahnut do výhradnej právomoci starostu obce (§ 13 zák. 
c. 369/1990 Zb.). 
  
ČLÁNOK 3 

 
Prvé zasadnutie obecného zastupitelstva 
 
1.      Prvé zasadnutie obecného zastupitelstva po volbách zvolá doterajší starosta najneskôr do 30 dní od 
vykonania volieb. 
 
2.      Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia slubu doterajší starosta. 
 
3.      Následne – po schválení programu informuje poverený clen volebnej komisie zasadnutie obecného 
zastupitelstva o výsledkoch volieb poslancov. 
        Potom zložia poslanci obecného zastupitelstva a starosta do rúk predsedajúceho slub v súlade s § 26 zák. c. 
369/1990 Zb. a po jeho zložení odovzdá predsedajúci starostovi vedenie zasadania. 
 
4.      Zvolený starosta predloží: 
-          návrh na volbu zástupcu starostu 
-          návrh na zriadenie orgánov obecného zastupitelstva a na ich obsadenie. 
Poslanci môžu dávat pozmenovacie a doplnovacie návrhy. 
Volby prebiehajú verejným, alebo tajným hlasovaním, pricom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší pocet 
hlasov. 
  
 
 



ČLÁNOK  4 

 
Príprava rokovania obecného zastupitelstva 
 
1.        Prípravu rokovania obecného zastupitelstva organizuje starosta v súcinnosti so zástupcom starostu obce, 
poslancami a dalšími orgánmi zriadenými obecným zastupitelstvom. 
 
2.      Prípravu zasadnutia obecného zastupitelstva zacína starosta so zástupcom starostu najmenej 10 dní pred 
vymedzeným termínom a urcí: 
-          miesto, cas a program rokovania, spôsob prípravy materiálov a zodpovednost za ich vypracovanie,   
 
3.      Materiály urcené na rokovanie obecného zastupitelstva sa vypracúvajú vecne a casovo tak, aby umožnili 
prijat podla povahy veci uznesenie obecného zastupitelstva, resp. nariadenie obce. 
Ak nie je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne 
zdôvodnených podmienok úcinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci. 
 
4.      Spracovatel materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia 
obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
 
5.      Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupitelstva zabezpecuje 
obecný úrad 
  
ČLÁNOK 5 

 
Program rokovania obecného zastupitelstva 
 
1.      Program rokovania sa oznamuje a zverejnuje aspon 3 dni pred zasadnutím obecného zastupitelstva, alebo  
aspon 24 hodín pred jeho konaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie. 
 
2.    Prvým bodom rokovania obecného zastupitelstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z 
predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané. 
 
3.    Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe vlastných návrhov, návrhov 
jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 
Tieto návrhy musia byt dorucené písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím 
obecného zastupitelstva. 
 
4.    V prípade neskoršieho dorucenia môžu byt navrhnuté body prejednané na najbližšom dalšom zasadaní  alebo 
len v rámci diskusie, prípadne môžu byt dodatocne zaradené do programu  samostatne pri schvalovaní programu. 
Súcasne s návrhom bodu programu musia byt dorucené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v 
prípade jeho zaradenia rokovat. 
 
5.    Po vycerpaní programu rokovania obecného zastupitelstva starosta zasadnutie ukoncí. 
  
  
ČLÁNOK 6 

 
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupitelstva 
 
1.    Rokovanie obecného zastupitelstva sa uskutocnuje ako riadne, alebo mimoriadne. 
 
2.    Riadne rokovanie obecného zastupitelstva sa uskutocnuje podla potreby, najmenej však 6x za rok, spravidla 
raz za 2 mesiace. 
 
3.    Mimoriadne rokovanie môže byt zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspon jedna 
tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvatelov obce Mojzesovo v pocte 20 % všetkých oprávnených volicov, 
a pri slávnostných príležitostiach. 
 



4.    Zasadnutia obecného zastupitelstva zvoláva a vedie starosta obce, alebo zástupca starostu obce pozvánkou 
spravidla 7 dní pred dnom obecného zastupitelstva, spravidla však 4 dni pred zasadnutím. 
  
ČLÁNOK 7 

 
Zasadnutia obecného zastupitelstva 
 
1.        Zasadnutia obecného zastupitelstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvatelov obce, ktorí sú 
clenmi komisií sa na zasadania obecného zastupitelstva môžu pozvat dalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej 
republiky, poslanci NR SR, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci rozpoctových a príspevkových organizácií a 
iných právnických osôb obce. 
Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupitelstva urcí starosta obce, alebo poslanci obecného 
zastupitelstva. 
V prípade prerokúvania vecí a informácií chránených podla osobitných zákonov, sa môže obecné zastupitelstvo 
uzniest na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho cast je neverejné. 
O návrhu sa rozhoduje bez diskusie. 
 
2.       Obecné zastupitelstvo rokuje vždy v zbore. 
Rokovanie vedie starosta, alebo  zástupca starostu, resp. poverený poslanec. 
 
3.      Starosta otvorí rokovanie v urcenú hodinu, najneskôr však v case, ked je podla prezentácie prítomná 
nadpolovicná väcšina všetkých poslancov. 
Neúcast na rokovaní obecného zastupitelstva sa ospravedlnuje vopred starostovi. Dôvod neúcasti sa vyznací v 
prezencnej listine. 
 
4.      V prípade, že sa nezíde dostatocný pocet poslancov do pol hodiny po case urcenom na zaciatok rokovania 
obecného zastupitelstva, alebo ak klesne pocet poslancov pocas rokovania pod  nadpolovicnú väcšinu (pri 
schvalovaní uznesení), resp. trojpätinovú väcšinu (pri schvalovaní všeobecne záväzného nariadenia obce), zvolá 
starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu. 
 
5.      V úvode rokovania starosta, predloží na schválenie program rokovania, urcí zapisovatela a overovatelov 
zápisnice. 
 
6.      Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo úcel v súlade so schváleným programom. 
 
7.      Pokial je k prerokúvanej problematike potrebné predložit stanovisko, ak obecné zastupitelstvo zriadilo 
poradné orgány (komisie), vypocuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný 
orgán zriadil. 
 
8.      Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo 
zástupca starostu, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupitelstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy) 
alebo hlavný kontrolór. 
 
9.      Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní úcastníci zasadnutia zdvihnutím ruky, starosta udeluje slovo najprv 
poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným úcastníkom rokovania. 
O tom, komu slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním. 
Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstavitel štátnej správy, predsedajúci 
mu slovo vždy udelí. 
Obecné zastupitelstvo sa môže uzniest, že prihlásený do diskusie nemôže hovorit v tej istej veci dvakrát, prípadne 
limitovat dlžku vystúpenia maximálne na 5 minút. 
 
10.  Úcastníci nesmú rušit starostu, ani iného recníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. 
V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odnat slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto 
rozhodnutí hlasovat poslancom. 
 
11.  Ak predloží starosta obecnému zastupitelstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, 
že je pre obec zjavne nevýhodné, môže obecné zastupitelstvo toto  uznesenie trojpätinovou väcšinou hlasov 
všetkých poslancov potvrdit; ak obecné zastupitelstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, 
uznesenie stráca platnost. 
 



12.   Každý poslanec obecného zastupitelstva má právo prerušit diskutujúceho faktickou poznámkou. 
Faktická poznámka musí vždy korešpondovat s témou diskusného príspevku. 
Faktická poznámka nesmie presiahnut dlžku 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne zhora 
uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. 
Pocet faktických poznámok je neobmedzený. 
 
13.  Diskusia sa spravidla koncí vtedy, ked  vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukoncenie diskusie môže podat 
každý poslanec obecného zastupitelstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia. 
 
ČLÁNOK 8 

 
Príprava uznesení  obecného zastupitelstva a nariadení obce 
 
1.     Návrhy uznesení obecného zastupitelstva sa pripravujú súcasne s predkladanými materiálmi. 
 
2.      Uznesenia obecného zastupitelstva sa formulujú strucne s menovitým urcením nositelov úloh z nich 
vyplývajúcich s termínmi pre ich splnenie. 
 
3.      Uznesením obecného zastupitelstva sa ukladajú úlohy komisiám, poslancom obecného zastupitelstva, 
hlavnému kontrolórovi. 
 
4.      Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave 
návrhov uznesení s tým, že obecné zastupitelstvo, resp. starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanovit odlišný 
úcelný postup. 
  
ČLÁNOK 9 
Postup prijímania uznesení obecného zastupitelstva  a nariadení obce 
 
1.      Návrhy na uznesenie obecného zastupitelstva predkladá starosta obce, alebo zástupca starostu alebo 
predseda komisie 
 
2.      Pokial povaha uznesenia, alebo iné skutocnosti vyžadujú, aby obecné zastupitelstvo osobitne hlasovalo o 
jednotlivých bodoch navrhovaného  uznesenia, poradie urcí starosta, resp. predsedajúci. 
 
3.      V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje 
obecné zastupitelstvo najprv o návrhu predkladatela. 
Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté. 
 
4.      Ked obecné zastupitelstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, 
starosta, resp. predsedajúci navrhne další postup, ktorý predloží obecnému zastupitelstvu na schválenie. 
 
5.      Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. 
Uznesenie je prijaté, ak zan hlasuje nadpolovicná väcšina prítomných poslancov. 
Obecné zastupitelstvo môže rozhodnút, že o urcitej záležitosti sa bude rozhodovat tajným hlasovaním. 
 
6.      V ostatných prípadoch postacuje nadpolovicná väcšina prítomných poslancov obecného zastupitelstva. 
 
7.      Uznesenie obecného zastupitelstva podpisuje starosta a urcení overovatelia. 
 
8.      Uznesenie obecného zastupitelstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli a na 
webovej stránke obce. 
  
ČLÁNOK 10 

 
Všeobecne záväzné nariadenia obce 
 
1.    Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia 
(najmä § 4 ods. 3 zák.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). 
Nariadenie obce nemôže byt v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s 



ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 
 
2.    Na prijímanie nariadení sa vztahuje § 6 zák. c. 369/1990 Zb. 
 
3.    K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladat pozmenovanie návrhy. 
Pozmenovacie návrhy musia byt formulované presne, jasne a zrozumitelne. 
 
4.      Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pricom najprv sa hlasuje o pozmenovacích návrhoch. 
 
5.    Nariadenie obce je schválené, ak zan hlasuje trojpätinová väcšina prítomných poslancov obecného 
zastupitelstva. 
 
6.    Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. 
  
ČLÁNOK 11 

 
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitelstva  a nariadení obce 
 
1.    Zástupca starostu obce a predsedovia komisií rozpracúvajú, zabezpecujú a kontrolujú plnenie úloh 
vyplývajúcich z uznesení obecného zastupitelstva v úzkej súcinnosti so starostom. 
 
2.    Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupitelstva a 
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce. 
  
ČLÁNOK 12 

 
 Dopyty ( interpelácie ) poslancov 
 
1.    Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupitelstva klást otázky starostovi, zástupcovi starostu obce a 
hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce. 
 
2.    V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitost bola prešetrená, alebo je nutné vykonat 
iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postacujúce, musí sa poslancovi odpoved poskytnút do 30 dní po 
rokovaní obecného zastupitelstva. 
  
  
ČLÁNOK 13 

 
Organizacne– technické zabezpecenie rokovaní obecného zastupitelstva 
 
1.      O rokovaní obecného zastupitelstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, 
pocet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. 
Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, urcení overovatelia  do 3 pracovných dní. 
Zápisnica sa musí vyhotovit do 3 pracovných dní od konania obecného zastupitelstva. 
 
2.      Všetky materiály z rokovaní obecného zastupitelstva sa archivujú. 
 
3.      Obecný úrad organizacno-technicky zabezpecuje rokovanie obecného zastupitelstva, ako aj archivovanie 
kompletných materiálov z nich. 
 
4.      Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupitelstva obce a dokumentuje ich zmeny, doplnky, 
alebo zrušenie. 
  
 
 
 
 
 
 



ČLÁNOK 14 

 
Spolocné a záverecné ustanovenia 
 
1.      Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaluje obecné zastupitelstvo 3/5 
väcšinou všetkých poslancov obecného zastupitelstva. 
 
2.      Poslanci obecného zastupitelstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú 
povinní riadit sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavat jeho ustanovenia. 
 
3.      Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupitelstvo v Mojzesove dna 26.9.2008 
 
4.      Rokovací poriadok nadobúda úcinnost dnom 26.9.2008. 
 
5.      Dnom úcinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupitelstva v Mojzesove zo dna  
28.januára 2000. 
  
V Mojzesove dna : 26.9.2008 
  
  
EMIL   G Á B R I Š 
starosta obce 


	ČLÁNOK 1
	Úvodné ustanovenie

	ČLÁNOK 2
	Základné úlohy obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 3
	Prvé zasadnutie obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK  4
	Príprava rokovania obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 5
	Program rokovania obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 6
	Zvolávanie zasadnutí obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 7
	Zasadnutia obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 8
	Príprava uznesení  obecného zastupitelstva a nariadení obce

	ČLÁNOK 9
	Postup prijímania uznesení obecného zastupitelstva  a nariadení obce

	ČLÁNOK 10
	Všeobecne záväzné nariadenia obce

	ČLÁNOK 11
	Kontrola plnenia uznesení obecného zastupitelstva  a nariadení obce

	ČLÁNOK 12
	Dopyty ( interpelácie ) poslancov

	ČLÁNOK 13
	Organizacne– technické zabezpecenie rokovaní obecného zastupitelstva

	ČLÁNOK 14
	Spolocné a záverecné ustanovenia


