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Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

K bodu:   Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva                       
v Nitre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                          podpis predkladateľa

Predkladá:
Igor Kršiak
prednosta

Návrh na uznesenie:

Mestského úradu v Nitre

Spracovali:
Ing. Andrea Trojanovičová
odborný referent                                            
referátu organizačného

JUDr. Ivana Buranská
zástupca prednostu
Mestského úradu v Nitre

Prizvať: 

     -

     

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Nitre  podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou dňom 
schválenia
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Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre

ROKOVACÍ      PORIADOK       MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   V      NITRE
schválený  dňa 9. 9. 2010 uznesením č. 225/2010-MZ sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. 7 v ods. 3 v prvej vete sa slovo „oddelení“ nahrádza slovom „ odborov“.

2. V Čl. 7 sa na konci ods. 3 slovo „oddelenia“ nahrádza slovom „odboru“.

3. V Čl. 7 v ods. 4 sa na konci štvrtej odrážky pripája znenie: „ktorý sa pri elektronicky 
zasielanom materiály nahrádza skratkou v. r. za jeho menom  a priezviskom,“

4. V Čl. 9 sa pôvodné znenie ods. 4 nahrádza novým znením: 
     „4. Iniciatívne návrhy, vyjadrenia a stanoviská komisií tvoria súčasť materiálov 

predkladaných  mestskému zastupiteľstvu. Vo výnimočných prípadoch (napr. časová 
tieseň) sú predkladané písomne 3 dni pred zasadnutím alebo aj ústne priamo              
na zasadnutí mestského zastupiteľstva.“

5. V Čl. 10 sa vkladá nový ods. 4 znenia:
„4.  Materiály v písomnom vyhotovení sa spolu s originálom predkladajú v zmysle ods. 3 

v určenom počte výtlačkov a v elektronickom vyhotovení zaslaním na e-mailovú 
adresu zasadnutia@msunitra.sk, pričom vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť 
úplnú zhodu elektronickej formy podaného návrhu s jeho písomnou formou. 

     Doterajšie ods. „4, 5, 6“ sa označujú ako nové ods. „5, 6, 7“.

6. V Čl. 10, v novom ods. 5 sa pôvodné slovo „oddelenia“ nahrádza slovom „odboru“.

7. V Čl. 10, v novom ods. 5 sa pôvodné znenie: „v odseku 3“ nahrádza znením: „v odseku 3, 
4“

8. V Čl. 10, v novom ods. 6 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa znením:
     „6. Referát organizačný vyhotoví pozvánku v písomnej forme, ktorú zašle poslancom 

najneskôr 10 dní pred riadnym zasadnutím mestského zastupiteľstva. Súčasne 
zabezpečí, aby v tomto termíne materiály určené na rokovanie mestského 
zastupiteľstva boli doručené na elektronickom médiu (CD alebo DVD nosiči)                 
do osobných priečinkov poslancov podateľne mestského úradu.“

9. V Čl. 10, v novom ods. 7 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa znením: 
„7. Spracovateľ zabezpečí spravidla v termíne podľa ods. 6 zverejnenie                                

materiálov určených na rokovanie na internetovej adrese mesta Nitry prostredníctvom
referátu propagácie a redakcie.

      V prípade predkladania návrhu nariadenia spracovateľ prostredníctvom referátu   
organizačného, najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva, predloží
v písomnej forme vyhodnotené pripomienky poslancom do osobných priečinkov          
v podateľni mestského úradu“. 
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10. V Čl. 11, sa vypúšťa pôvodné znenie ods. 8 a nahrádza sa znením: 
      „8.  V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestský úrad 

vyhotoví pozvánku v písomnej forme a doručí ju poslancom spolu s materiálmi 
uloženými na elektronickom nosiči spravidla 3 dni pred začiatkom konania 
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, najneskôr však 24 hodín          
pred jeho konaním.

11. V Čl. 14, v  ods. 1 sa v prvej vete pôvodne znenie: vedúci oddelení, vedúci kancelárie 
primátora a protokolu mesta “ nahrádza znením: „vedúci odborov, vedúci kancelárie 
primátora“.

12. V Čl. 20, v  ods. 5 sa za slovom „doručené“ vkladá znenie „v písomnej forme“.

13. V Čl. 31, v  ods. 3 sa slovo: „oddelenia“ nahrádza slovom: „odbory“.

14. V Čl. 32 v ods. 2 sa vypúšťa slovo: „písomne“.

15. V Čl. 47, v ods. 1 v prvej vete sa vypúšťa znenie: „sú dostupné pre všetkých 
zamestnancov mestského úradu a náčelníka mestskej polície najmä prostredníctvom 
informačného systému mestského úradu“ a nahrádza sa novým znením: „sú                   
dostupné pre poslancov, zamestnancov mestského úradu a náčelníka mestskej polície      
vo verejných priečinkoch elektronickej pošty mestského úradu“.

16. V Čl. 48, v ods. 2, písm. c) sa pôvodné znenie „vedúci oddelení“ nahrádza znením: 
„vedúci odborov“.

17. V Čl. 48, v ods. 2, písm. f) sa slovo „oddeleniu“ nahrádza slovom „odboru“.

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre bol schválený         
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa .........., uznesením č.  ...... /2011-MZ 
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

         Jozef Dvonč                                                                                       Igor Kršiak
            primátor                                                                                                prednosta
          mesta Nitry                                                                                 Mestského úradu v Nitre
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Dôvodová správa

Predkladáme „Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Nitre“, ktorý upravuje spôsob doručovania materiálov poslancom mestského zastupiteľstva.

V prípade schválenia vyššie uvedeného dodatku poslancom budú materiály 
doručované na elektronickom médiu a to na CD nosiči, resp. na DVD nosiči. Ak poslanci 
materiály obdržia 3 dni pred zasadnutím (riadneho) mestského zastupiteľstva, tieto im budú 
doručené v písomnej forme. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady dňa 28. 7. 2011 a mestská rada 
uznesením odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť „Dodatok č. 1 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre“ podľa predloženého návrhu.

Návrh dodatku predkladáme z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na kapitole 
vnútorná správa a zosúladenia rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva s platným  
organizačným poriadkom.




