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Návrh Dodatku č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre

ROKOVACÍ  PORIADOK  MESTSKEJ RADY  V  NITRE schválený  dňa 28. 2. 
2001, v znení Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa 
07. 08. 2003, Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa 
23. 6. 2005, Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa 
10. 5. 2007, Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa 
26. 6. 2008, Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa 
19. 3. 2009, Dodatku č. 6 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre schváleného dňa   
9. 9. 2010 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 3 v ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa slovo „písomné“.

2. V čl. 3 v ods. 6 sa v prvej vete vypúšťa slovo „písomné“.

3. V čl. 3 v ods. 6 sa znenie šiestej odrážky nahrádza znením: „- ak sa problematika týka 
niekoľkých útvarov, resp. odborov, podieľajú sa na príprave správ,  návrhov a iných 
materiálov všetky dotknuté útvary a odbory mestského úradu, pod vedením prednostu,“.

4. V čl. 3 v ods. 6 sa na konci ôsmej odrážky pripája znenie: „v tlačovej alebo elektronickej  
forme“.

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

6. V čl. 3 v ods. 8 sa slovo „oddelenia“ nahrádza slovom „odboru“.

7. V čl. 3 sa vkladá nový ods. 9 znenia: „9. Vedúci zamestnanci mestského úradu 
zabezpečia, aby materiály určené na rokovanie mestskej rady boli v písomnej forme
v potrebnom počte výtlačkov spolu s originálom predložené na referát organizačný 
a v elektronickom vyhotovení zaslané na e-mailovú adresu zasadnutia@msunitra.sk.
Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť úplnú zhodu elektronickej formy podaného 
návrhu s jeho písomnou formou.“.

Doterajšie odseky „9, 10, 11“ sa označujú ako odseky „10, 11, 12“. 

8. V čl. 3 sa vypúšťa znenie nového ods. 10 a nahrádza sa znením: „10. Referát organizačný 
vyhotoví pozvánky v písomnej forme a program rokovania. Súčasne zabezpečí, aby  tieto 
boli k dispozícii spolu s materiálmi uloženými na elektronickom médiu (CD alebo DVD 
nosiči) v osobných priečinkoch poslancov na podateľni mestského úradu, najmenej päť 
dní pred termínom riadneho zasadnutia.“.

9. V čl. 3 v novom ods.  12 sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „12. V prípade 
zvolania mimoriadneho zasadnutia mestskej rady referát organizačný  vyhotoví pozvánku 
v písomnej forme a spolu s materiálmi uloženými na elektronickom nosiči ju doručí 
členom mestskej rady najmenej dva dni pred takýmto zasadnutím. Toto ustanovenie 
nemusí byť dodržané, ak o tom rozhodne primátor mesta, prípadne jeho zástupca.“

10. V čl. 4 v ods. 1 sa na konci vypúšťa znenie „jej“ a nahrádza sa znením „jeho“.
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11. V čl. 4 v ods. 2 sa znenie „vedúci oddelení“ nahrádza znením „vedúci odborov“.
12. V čl. 4 v ods. 3 sa znenie „vedúci oddelení“ nahrádza znením „vedúci odborov“.
13. V čl. 8 v ods. 3 sa na konci druhej vety pripája znenie „v písomnej forme“.

14. V čl. 10 v ods. 8 sa na konci tretej vety vypúšťa slovo „písomnom“.

15. V čl. 11 v ods. 1 sa pôvodné znenie druhej vety nahrádza znením: „Pred hlasovaním sa 
musí zopakovať presné znenie návrhu, pokiaľ poslancom nebolo predložené v písomnom 
vyhotovení alebo elektronickej forme.“

16. V čl. 13 sa pôvodné znenie ods. 1 nahrádza znením: „1. Uznesenia mestskej rady sa 
podpisujú do 5 dní od ich schválenia a po tomto termíne  sú dostupné pre poslancov, 
zamestnancov mestského úradu a náčelníka mestskej polície najmä vo verejných 
priečinkoch elektronickej pošty mestského úradu. 

     Riaditeľom mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, Službytu   Nitra, s. r. o. 
ako aj ďalším subjektom sú dostupné na internetovej stránke mesta Nitry. 

17. V čl. 13 sa vypúšťa znenie ods. 2 a nahrádza sa znením: „2. Členom mestskej rady, ktorí 
o to požiadajú, budú uznesenia doručené v tlačovej forme uložením do ich osobných
priečinkov.“

18. V čl. 14 v ods. 1 písm. b) sa vypúšťa znenie „vedúci oddelení“ a nahrádza sa znením 
„vedúci odborov“.

Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady 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

Dôvodová správa

Predkladáme „Návrh Dodatku č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre“, 
ktorý upravuje spôsob doručovania materiálov  poslancom - členom mestskej rady.

V prípade schválenia vyššie uvedeného dodatku budú pozvánky poslancom 
doručované v písomnej forme a materiály na elektronickom médiu a to na CD nosiči, resp. na 
DVD nosiči.

V prípade doplnenia programu o ďalšie body rokovania budú potrebné materiály        
na rokovanie predložené poslancom v písomnej forme.
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Mestská rada prerokovala „Návrh Dodatku č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej 
rady v Nitre“ na svojom zasadnutí dňa 28. 7. 2011 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu       
v Nitre schváliť Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre podľa 
predloženého návrhu.

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

.




