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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh Zásad pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady
s c h v a ľ u j e
Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady podľa predloženého 
návrhu
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NÁVRH ZÁSAD  PRE  PRÁCU
S  UZNESENIAMI  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ  RADY

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  

čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.  Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady (v ďalšom 
texte len „zásady“) upravujú spôsob evidencie, realizácie a kontroly plnenia uznesení 
prijímaných: 
- mestským zastupiteľstvom,
- mestskou radou.

2. Spôsob uznášania sa, prijímania a náležitosti uznesení upravujú platné rokovacie poriadky 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Prvá časť

čl. 2 
Všeobecné ustanovenia

1. Evidencia uznesení je písomný prehľad o uzneseniach, ktoré prijali mestské zastupiteľstvo 
a mestská rada.

2. Z hľadiska významu a rozsahu využitia sa evidencia uznesení delí  na ústrednú a úsekovú.

čl. 3
Ústredná evidencia uznesení

1. Ústredná evidencia uznesení zabezpečuje úplný prehľad o uzneseniach pre celý mestský 
úrad, ako aj pre orgány mesta.

2. Ústrednú evidenciu uznesení  vedie referát organizačný a to osobitne podľa toho, či 
uznesenie prijalo mestské zastupiteľstvo alebo mestská rada.

3. Do ústrednej evidencie   sa uznesenia  zakladajú ihneď po ich vyhotovení. Uznesenia sa 
vedú v poradí, ako boli časovo prijaté mestským zastupiteľstvom alebo mestskou radou. 

4. Ústredná evidencia obsahuje  také  údaje o jednotlivých   uzneseniach,   ktoré zabezpečia 
rýchly  a jednoduchý  prehľad  o   uzneseniach z hľadiska časového sledu zodpovednosti 
za realizáciu, kontroly a nadväznosti na iné uznesenia.

5. Ústredná evidencia obsahuje tieto zápisy:
- číslo uznesenia, 
- dátum a poradie zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo mestskej rady, na ktorom   

bolo uznesenie prijaté,
- predmet uznesenia,
- kto zodpovedá za realizáciu uznesenia a v ktorej časti,
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- termín stanovený pre splnenie uznesenia,
- termín vykonania kontroly, 
- poznámka (nadväznosť na uznesenie iného orgánu, zmena uznesenia a pod.).

čl. 4
Úseková evidencia uznesení

1. Úseková   evidencia  uznesení   zabezpečuje   prehľad  o uzneseniach pre určitý úsek 
a má interný charakter.

2. Povinne  ju   vedú všetky referáty, odbory a útvary mestského úradu, kancelária primátora 
a prednostu, mestská polícia a pod. (v ďalšom texte len „útvary“).

3. Z uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady sa do úsekovej  evidencie zapisujú  
tie uznesenia,  z ktorých vyplynuli úlohy pre daný útvar.

4. Úseková evidencia obsahuje také údaje o jednotlivých uzneseniach (čl. 3 ods. 5), ktoré 
zabezpečia rýchly a jednoduchý prehľad o uzneseniach z hľadiska potrieb úseku a najmä 
tak, aby sa uznesenia plnili včas.

5. Evidencia je vedená osobitne pre mestské zastupiteľstvo a mestskú radu.

6. Uznesenia  sú   ukladané  podľa evidenčného  poradia. 

7. Vedúci zamestnanci všetkých útvarov  uvedených v ods. 2 sú povinní určiť jedného            
zo svojich  podriadených,  ktorý vedie  úsekovú  evidenciu uznesení,  upozorňuje na  
termíny plnenia, vyhotovuje  správy o ich plnení  a  vykonáva ďalšiu agendu vyplývajúcu 
z týchto zásad.

8. Uznesenia musia byť prístupné každému, kto sa zúčastňuje na ich plnení.

Druhá časť

čl. 5
1. Realizácia uznesení znamená splnenie všetkých úloh, resp. vykonanie potrebných opatrení 

pre dosiahnutie zámeru sledovaného uznesením.

2. Zodpovednosť za zabezpečenie realizácie uznesení vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov (najmä ustanovenia § 16 ods. 2, písm. d), ako aj 
ďalších organizačných noriem schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre (štatút 
mesta, rokovacie poriadky, organizačný poriadok ap.).

  
3. Mestské zastupiteľstvo a mestská rada ukladajú jednotlivým subjektom úlohy (v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, štatútu mesta a ostatných 
vnútroorganizačných predpisov) prostredníctvom svojich uznesení.  

4. Uznesenia majú byť formulované tak, aby úlohy ukladali jasne, konkrétne, adresne, t. j.:
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- ktorému subjektu sa úloha ukladá (funkcia, príp. meno),
- aké úlohy sa ukladajú,
- termín splnenia,
- určenie, kto a kedy vykoná kontrolu plnenia.

5. Uznesenia tvoria súčasť zápisníc zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

6. Za splnenie uznesenia zodpovedá vždy ten, komu bola v uznesení uložená úloha.

7. Ak  bola    v uznesení   uložená úloha   kolektívnemu orgánu,   alebo   organizácii, podnet  
k zabezpečeniu uznesenia musí dať vždy ten, kto je na čele tohto orgánu alebo  
organizácie. 

8. Opis  uznesenia  musí  byť  doručený na požiadanie každému, komu bola uznesením 
uložená úloha.

9. Doručenie opisu uznesenia  mestského zastupiteľstva  a mestskej rady zabezpečujú 
zamestnanci referátu organizačného. 

10. Uznesenia mestskej rady a mestského zastupiteľstva sú dostupné pre poslancov, 
zamestnancov mestského úradu  a náčelníka mestskej polície najmä vo verejných 
priečinkoch elektronickej pošty mestského úradu.

      Pre všetky ostatné subjekty sú uznesenia dostupné na internetovej stránke mesta Nitry.                                                   

11. Vedúci útvarov mestského úradu, náčelník mestskej polície a vedúci (riaditelia) 
mestských podnikov a organizácií sú povinní včas oboznámiť svojich zamestnancov  
s úlohami, ktoré pre nich vyplývajú z uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Tretia časť

čl. 6
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady

1. Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady vykonáva mestská 
rada. Mestské zastupiteľstvo vykoná kontrolu plnenia tých uznesení mestského 
zastupiteľstva, ku ktorým si vyhradí predloženie kontrolnej správy. 

2. S prihliadnutím na význam úloh a najmä na operatívnosť v kontrole ich     plnenia môže 
mestské zastupiteľstvo a mestská rada poveriť výkonom kontroly iné subjekty najmä 
zástupcu primátora,  prednostu mestského úradu a jeho zástupcu, hlavného architekta 
mesta, hlavného kontrolóra, vedúcich úsekov a odborov, do ktorých náplne spadá 
uznesenie svojim obsahom, referát organizačný ap. (ďalej len „poverené subjekty“).

  
3. O tom, kto vykoná kontrolu plnenia, resp. priebežného plnenia uznesenia alebo 

jednotlivých častí, rozhoduje mestské zastupiteľstvo  a mestská rada   pri prijatí uznesenia. 
Návrhy uznesení k jednotlivým materiálom musia byť predkladané tak, aby u jednotlivých 
úloh nebol navrhovaný iba termín realizácie, ale aj ten, kto  má  a kedy vykonať kontrolu  
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realizácie, t. j. mestská rada alebo iné subjekty uvedené v príslušných článkoch 
rokovacích  poriadkov mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Ak nie je určený subjekt, 
ktorý má vykonať kontrolu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva alebo mestskej 
rady, vykoná kontrolu mestská rada.

čl. 7

1. Mestská rada spravidla kontroluje plnenie tých uznesení, v ktorých sa rozhoduje 
o závažných problémoch alebo otázkach, ktoré svojím významom presahujú rámec 
jedného úseku.

2. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva mestská rada na základe písomných správ, ktoré  
predkladajú  rade prostredníctvom referátu organizačného tie subjekty, ktorým z uznesení 
mestského zastupiteľstva  a mestskej rady  vyplynuli úlohy. 

3. Kontrolné správy sa na referát organizačný predkladajú najneskoršie 6 dní                          
pred zasadnutím mestskej rady v potrebnom počte vyhotovení a v elektronickom 
vyhotovení zaslaním na e-mailovú adresu zasadnutia@msunitra.sk., pričom vedúci 
zamestnanci sú povinní zabezpečiť úplnú zhodu elektronickej formy kontrolnej správy 
s jej písomnou formou. V správe musí byť stručne a jasne  uvedený spôsob a termín 
splnenia úlohy s prípadným dosiahnutým výsledkom. V závere správy sa uvedie 
konštatovanie o stave uznesenia,  najmä či: 
- uznesenie je splnené,
- uznesenie sa plní a zostáva v platnosti (pri uzneseniach trvalého charakteru),
- uznesenie sa plní  a navrhuje sa nový termín plnenia,
- uznesenie nie je splnené (v plnení sa uvedie, z akých dôvodov) a navrhuje sa :

- nový termín kontroly plnenia,
- vypustenie z kontroly (napr. v prípadoch straty účinnosti),
- zmena uznesenia s novým termínom plnenia,
- zrušenie uznesenia ap..

4. Mestská rada sa zaoberá kontrolou plnenia uznesení na svojich riadnych zasadnutiach 
a to vždy tými, ktorých termín splnenia je určený najneskoršie na tento deň zasadnutia.

5. Uznesenia bez určeného termínu splnenia, t. j. trvalého charakteru sa kontrolujú vždy 
po uplynutí 6 mesiacov od ich prijatia, ak rada nerozhodne inak.

6. Uznesenia, ktorých kontrolu vykonáva mestské zastupiteľstvo, predchádzajú  
prerokovaniu na zasadnutí mestskej rady, s výnimkou tých uznesení, ktoré predkladá 
hlavný kontrolór.

čl. 8

1. Zamestnanci mestského úradu, prípadne iné subjekty (čl. 6 ods. 1 a 2) sú poverované 
spravidla kontrolou plnenia tých uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
v ktorých sa riešia otázky určitého odvetvia alebo úseku, ktoré patria do ich 
pôsobnosti.
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2. Kontrolu plnenia uznesenia vykoná poverený subjekt ihneď po uplynutí termínu 
určeného pre splnenie.

3. Podkladom pre kontrolu je písomné oznámenie, ktoré predložia poverenému subjektu 
tie orgány mestského zastupiteľstva, organizácie alebo osoby, ktorým z uznesenia 
vyplynuli úlohy. Kópia písomného oznámenia sa súčasne doručí referátu 
organizačnému.

4. Prehľad o kontrole plnenia uznesení poverenými subjektmi vedie referát organizačný  
na  podkladoch  kópií  doručených   na    referát  v   zmysle predchádzajúceho odseku.

čl. 9

1. Referát organizačný je spravidla poverovaný kontrolou plnenia  tých uznesení mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady, z ktorých vyplynuli úlohy administratívneho charakteru 
(napr. predložiť materiál  na rokovanie mestského zastupiteľstva, vyvesiť nariadenie            
na tabuli oznamov ap.).

2. Kontrolu plnenia uznesenia vykoná referát organizačný hneď  po uplynutí termínu 
určeného pre splnenie. Podkladom pre kontrolu  je písomné oznámenie, prípadne kópia 
vybavenia, ktorým bolo uznesenie splnené, ktoré doručia na referát organizačný orgány
mestského zastupiteľstva, organizácie a iné subjekty, ktorým z uznesenia vyplynuli úlohy.

čl. 10

1. Kontrolné správy predkladané mestskej rade  v zmysle čl. 7 ods. 2, kópie písomných 
oznámení  o vybavení v zmysle čl. 8 ods. 3 a čl. 9 ods. 2 sa nachádzajú na referáte 
organizačnom a slúžia ako doklad o vykonanej kontrole.

2. Referát organizačný je povinný informovať mestskú  radu na jej   zasadnutiach 
o nesplnení tých uznesení,  ktorých kontrolu mali vykonať poverené subjekty a tieto 
neboli splnené.

čl. 11

Komisie mestského zastupiteľstva v rámci svojej kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone 
kontroly realizácie uznesení. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu plnenia uznesení 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady z vlastnej iniciatívy, na podnet mestského 
zastupiteľstva alebo odporúčania mestskej rady.

čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady boli 
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa ............., uznesením č. 
............... a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
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2. Vzor kontrolnej správy tvorí prílohu týchto zásad.

3. Schválením nových Zásad pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady sa rušia Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady zo dňa 28. 6. 2001.

  
           Jozef Dvonč                                 Igor Kršiak
            primátor       prednosta
            mesta Nitry       Mestského úradu v Nitre 
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Príloha
VZOR  SPRÁVY  KONTROLY  UZNESENIA 

Uznesenie Mestskej rady v Nitre  (alebo Mestského zastupiteľstva v Nitre ) č: .............
zo dňa .................................

K bodu: (uviesť presný názov materiálu, ktorého sa uznesenie týka)

Kontrola na zasadnutie mestskej rady dňa ...........................................
                                    (alebo mestského zastupiteľstva dňa....)

I.
  
Mestská rada v Nitre  (alebo Mestského zastupiteľstva v Nitre)

u k l a d á 
(uviesť meno a funkciu)
napísať ukladaciu časť  uznesenia
  

Termín:   ...................
                                                                                               

II.

P l n e n i e :

(Na konci správy o plnení uznesenia napísať konštatačnú časť, či uznesenie bolo splnené, 
nesplnené, navrhuje sa nový termín a pod.)
  

Spracoval:
uviesť meno, priezvisko, funkciu

  
V Nitre dňa  .................................                       
                                                                           

  ..............................................
   Meno, priezvisko, funkcia 
    a podpis zodpovedného        
        za plnenie uznesenia
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Dôvodová správa.

Vzhľadom k tomu, že „Zásady“ schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 
214/2001-MZ zo dňa 28. 6. 2001 neboli už dlhšiu dobu novelizované a nachádza sa v nich 
veľa neaktuálnych údajov, ktoré  súvisia aj so zmenou organizačnej štruktúry predkladáme 
nové znenie Zásad pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Mestská rada dňa 28. 7. 2011 prerokovala „Návrh Zásad pre prácu s uzneseniami 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady“ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť „Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady“ podľa 
predloženého materiálu.

Predložené Zásady pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady
upravujú spôsob evidencie, realizácie a kontroly plnenia uznesení. 




