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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Nitre v znení neskorších dodatkov 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Nitre podľa predloženého návrhu 
 

 
Podpis predkladateľa: 

Igor Kršiak, v. r. 

Štefan Štefek, v. r. 

Pavol Obertáš, v. r. 

 



 
 

  



 
 

Návrh 
Dodatku č. 5 

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. Dopĺňa sa nový čl. 56a), ktorý znie: 
 

Čl. 56a) 
1. Poslanec je pri výkone svojho mandátu, najmä z dôvodu prípravy na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva a/alebo v záujme prípravy poslaneckého návrhu, interpelácie 

alebo materiálu za účelom jeho predloženia na zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

oprávnený požiadať prednostu mestského úradu o poskytnutie podkladov, vysvetlení 

alebo informácií, ktoré má mesto, resp. mestský úrad k dispozícii. Poslanec nie je 

povinný preukazovať právny alebo iný dôvod svojej žiadosti. 

2. Prednosta je povinný sám, alebo prostredníctvom povereného zamestnanca mesta 

poskytnúť poslancovi na jeho žiadosť požadovaný podklad, vysvetlenie alebo 

informáciu do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti poslanca spôsobom, ktorý 

požaduje poslanec (elektronicky, ústne, písomne, nahliadnutím do spisu a pod.). 

3. Za splnenie povinnosti podľa ods. 2 tohto článku zodpovedá prednosta. 

4. Nesplnenie povinnosti sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle 

príslušných právnych predpisov a interných noriem mesta ako zamestnávateľa. 

 
 
2. Doterajší čl. 56 sa označuje ako čl. 56b). 
 
3. Ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku ostávajú nezmenené. 

 
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom. 
 
 

  



 
 

Dôvodová správa 
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestský úrad zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených 
mestským zastupiteľstvom. 
 
Mestský úrad okrem iného zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a zabezpečuje odborné 
podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
Poslanec MZ je oprávnený predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 
interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce a pod.. 
 
Za účelom výkonu mandátu poslanca a uplatňovania jeho práv je poslanec oprávnený na 
získanie podkladov, informácií a vysvetlení od mestského úradu, minimálne v rozsahu, ktorými 
disponuje pri svojej činnosti. 
 
Na základe skvalitnenia práce poslancov mestského zastupiteľstva tak, aby mohli čo najlepšie 
vykonávať svoj mandát a obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov, je potrebné upraviť aj 
možnosti a formu komunikácie poslanca pri jeho činnosti s výkonným aparátom mesta – 
mestským úradom. 
 


