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3
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE IVANKA PRI DUNAJI zo dňa 4.10.2012
Dodatok č. 3 zo dňa 28.6.2018
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

V nadväznosti na novelizáciu zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon 369“), je potrebné vykonať novelu Rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva obce Ivanka pri Dunaji (ďalej len „rokovací poriadok
OZ“).

2.

Vzhľadom na túto skutočnosť, Obecný úrad obce Ivanka pri Dunaji (ďalej len „obecný
úrad“) pripravil novelu rokovacieho poriadku OZ a do novely zapracoval okrem
upravených ustanovení zákona 369 aj pravidlá pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
ktoré vyplynuli z praxe poslancov obecného zastupiteľstva.

3.

Spôsob a obsah novelizácie je uvedený v článku 2 tohto dodatku.
Článok 2
SPÔSOB A OBSAH NOVELIZÁCIE

1.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 1, bodu 1.e) a nahradzuje sa týmto novým znením:

„e)

všeobecne záväzným nariadením č. 3/2018 obce Ivanka pri Dunaji: Štatút obce Ivanka
pri Dunaji (ďalej len „štatút obce").“

2.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 1, bodu 5 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„5.

Rokovací poriadok OZ je k dispozícii orgánom obce, zamestnancom obce,
zamestnancom organizácií zriadených obcou a občanom obce v písomnej, prípadne
mediálnej forme v sekretariáte obecného úradu a v mediálnej forme na webovom sídle
obce. Orgány obce, zamestnanci obce, zamestnanci organizácií zriadených obcou
a občania obce sú povinní riadiť sa ustanoveniami, ktoré tento rokovací poriadok OZ
obsahuje.“

3.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 2, bodu 1.b) a nahradzuje sa týmto novým znením:

„b)

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky. V
rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta;“

4.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 2, bodu 1.g) a nahradzuje sa týmto novým znením:

„g)

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;“

5.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 2, bodu 1.h) a nahradzuje sa týmto novým znením:

„h)

určovať náležitosti miestnej dane a miestneho poplatku;“
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6.

Dopĺňa sa pôvodné znenie článku 2, bodu 1 o podbod v) s týmto znením:

„v)

vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona 369.“

7.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 5, bodu 1 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„1.

Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“

8.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 5, bodu 3 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„3.

Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň jedna tretina
poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do
15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.“

9.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 5, bodu 4 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„4.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.“

10.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 5, bodu 5 bez náhrady. Číslovanie nasledujúcich
bodov 6 – 9 článku 5 sa upravuje na 5 – 8.

11.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 3 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„3.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak
je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Zasadnutiu predsedá starosta,
v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“

12.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 4 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„4.

Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva, aj z prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva, sa vyhotovuje obrazový a zvukový záznam, resp. videozáznam. Jeho
vyhotovenie organizačne a technicky zabezpečuje sekretariát obecného úradu. Originál
obrazového a zvukového záznamu, resp. videozáznamu je určený na archívne
zdokumentovanie každého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Vyraďovacie znaky a
lehoty pre originál obrazového a zvukového záznamu, resp. videozáznamu záznamu sú
A5 v zmysle platného Registratúrneho poriadku obce Ivanka pri Dunaji. Kópia
obrazového a zvukového záznamu, resp. videozáznamu slúži ako podklad pre
vypracovanie zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. Kópiu obrazového
a zvukového záznamu, resp. videozáznamu vyhotoví sekretariát obecného úradu
bezprostredne po uskutočnení zasadnutia obecného zastupiteľstva a poskytne ju
zapisovateľovi zápisnice a jej overovateľom.“

13.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 5 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„5.

Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu, najneskôr však po pol hodine, keď je
podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na
zasadnutí sa ospravedlňuje vopred predsedajúcemu a dôvod sa vyznačí v prezenčnej
listine. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase
určenom na začiatok zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo, ak klesne počet
poslancov počas zasadnutia pod nadpolovičnú väčšinu poslancov, resp. trojpätinovú
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väčšinu poslancov, zvolá predsedajúci do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie
celého, prípadne zostávajúceho programu.“
14.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 7 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„7.

Predsedajúci vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby splnilo svoj účel,
v súlade so schváleným programom zasadnutia.“

15.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 8 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„8.

V úvode zasadnutia (prvý bod programu – Otvorenie zasadnutia) predsedajúci oznámi
počet prítomných poslancov a mená ospravedlnených poslancov na celé zasadnutie
alebo jeho časť. Potom obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia.
Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného podľa článku 5 bodu 4 tohto
rokovacieho poriadku OZ. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak
starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej
vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“

16.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 9 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„9.

Spôsob rozhodovania obecného zastupiteľstva je podrobne uvedený v článkoch 7 a 8
tohto rokovacieho poriadku OZ.“

17.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, bodu 12 bez náhrady. Číslovanie nasledujúcich
bodov 13 – 27 článku 6 sa upravuje na 12 – 26.

18.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, novočíslovaného bodu 21 a nahradzuje sa týmto
novým znením:

„21. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu (jej vzor je
v prílohe č. 5 tohto rokovacieho poriadku OZ), na základe kópie obrazového
a zvukového záznamu, resp. videozáznamu zo zasadnutia. Zápisnicu overujú zvolení
overovatelia. Kópiu obrazového a zvukového záznamu, resp. videozáznamu poskytne
zapisovateľovi a jej overovateľom sekretariát obecného úradu bezprostredne po
uskutočnení zasadnutia obecného zastupiteľstva.“
19.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 6, novočíslovaného bodu 24 a nahradzuje sa týmto
novým znením:

„24. Zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vyhotoví zapisovateľ do 10
pracovných dní od konania zasadnutia obecného zastupiteľstva a dá ju v tomto termíne
na odsúhlasenie starostovi obce a zvoleným overovateľom zápisnice. Starosta a
zástupca starostu znenie zápisnice spripomienkujú a odsúhlasia do 12 pracovných dní
od konania zasadnutia obecného zastupiteľstva. Overovatelia zápisnice spripomienkujú
a odsúhlasia zápisnicu do 15 pracovných dní od konania zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Ak majú overovatelia výhrady alebo doplnky k zneniu zápisnice,
zapisovateľ zabezpečí ich zaznamenanie a pripojí ich k zápisnici. Odsúhlasené znenie
podpisuje starosta, zapisovateľ a zvolení overovatelia zápisnice najneskôr do 16
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pracovných dní od konania zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zápisnicu zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zverejní obec na úradnej tabuli a na webovom sídle obce
a videozáznam na webovom sídle obce. Po vyhotovení a podpísaní zápisnice vráti
zapisovateľ kópiu obrazového a zvukového záznamu, resp. videozáznamu do
sekretariátu obecného úradu.“
20.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, bodu 4 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„4.

Uznesenia obecného zastupiteľstva (vzor uznesenia je v prílohe č. 6 tohto rokovacieho
poriadku OZ) sa formulujú stručne. Odporúčané sú nasledovné rozhodovacie slovesá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

berie na vedomie bez pripomienok / berie na vedomie s pripomienkami;
konštatuje;
schvaľuje / neschvaľuje;
určuje;
volí / odvoláva;
ukladá;
udeľuje súhlas / neudeľuje súhlas;
žiada;
odporúča;
pozastavuje;
ruší;
vyhovuje / nevyhovuje;
príp. ďalšie.“

21.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, bodu 5 bez náhrady. Číslovanie nasledujúcich
bodov 6 – 25 článku 7 sa upravuje na 5 – 24.

22.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, novočíslovaného bodu 10 a nahradzuje sa týmto
novým znením:

„10. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky alebo
tajne hlasovacími lístkami. Tajné hlasovanie sa použije v prípadoch, ktoré sú uvedené
v článku 8 tohto rokovacieho poriadku OZ. Predsedajúci z vlastného podnetu alebo na
požiadanie poslancov obecného zastupiteľstva pred každým hlasovaním zistí počet
prítomných poslancov. Uznesenie obecného zastupiteľstva je prijaté, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, s výnimkami uvedenými v bodoch 13, 14,
15 a 16 tohto článku.“
23.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, novočíslovaného bodu 15 a nahradzuje sa týmto
novým znením:

„15. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov je potrebný na:
a)
b)
c)
d)
24.

schválenie uznesenia o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra obce;
schválenie zmluvy uzavretej obcou na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo
činnosti;
schválenie zmeny programu zasadnutia obecného zastupiteľstva;
schválenie zmluvy o zriadení združenia obcí.“

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, novočíslovaného bodu 18 a nahradzuje sa týmto
novým znením:
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„18. Uznesenia obecného zastupiteľstva a nariadenia obce zverejní obec ich vyvesením na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce.“
25.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 7, novočíslovaného bodu 24 a nahradzuje sa týmto
novým znením:

„24. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva alebo nariadenia obce pozastavený
v zmysle bodu 23 tohto článku, môže obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov ho potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo nepotvrdí
pozastavené uznesenie obecného zastupiteľstva alebo nariadenie obce do troch
mesiacov od jeho schválenia, predmetné uznesenie obecného zastupiteľstva alebo
nariadenie obce stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia obecného zastupiteľstva
alebo nariadenia obce starosta potom už nemôže pozastaviť.“
26.

Zrušuje sa pôvodné znenie článku 9, bodu 1 a nahradzuje sa týmto novým znením:

„1.

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva,
najmä vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.“

27.

V článku 10, bode 5 sa upravuje názov Prílohy č. 3 na: „Vzor Návrhu Uznesenia“
a dopĺňa sa nová príloha: „Príloha č. 6 Vzor Uznesenia obecného zastupiteľstva“.

28.

Dopĺňa sa pôvodné znenie článku 10, bodu 6 o podbod c) s týmto znením:

„c)

Dodatkom č. 3, ktorý bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom dňa
28.6.2018, s platnosťou a účinnosťou dňom schválenia.“

29.

Zrušuje sa pôvodná Príloha č. 3 - Vzor Uznesenia obecného zastupiteľstva a nahradzuje
sa novou Prílohou č. 3 Vzor Návrhu Uznesenia, uvedenou na str. 9 tohto dodatku.

30.

Dopĺňa sa nová Príloha č. 6 - Vzor Uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorá je uvedená
na str. 10 tohto dodatku.
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Článok 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou rokovacieho poriadku OZ a je záväzný pre
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, starostu, zástupcu starostu, všetkých
zamestnancov obce, všetky organizačné zložky obce a osoby prítomné na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva.

2.

Tento dodatok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 28.6.2018 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

Obec Ivanka pri Dunaji

Ing. Ivan Schreiner.
starosta
Gestor vnútorného predpisu:
Sekretariát obecného úradu
Ing. Sojáková, PhD., telefón: 02/48 777 300
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Príloha č. 3
k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
obce Ivanka pri Dunaji
V Z O R
ČASŤ I.

NÁVRH

UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Dunaji, konané dňa 18.6.2015,
k predloženému návrhu Štatútu obce Ivanka pri Dunaji:
SCHVAĽUJE
VZN 2/2015 Štatút obce Ivanka pri Dunaji, ktorého prílohu tvorí Štatút obce Ivanka pri
Dunaji SO 1/2015, s účinnosťou 10. júla 2015, a to po 15 dňoch od vyvesenia na úradnej
tabuli Obecného úradu obce Ivanke pri Dunaji a na webovom sídle obce, po schválení
obecným zastupiteľstvom.
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Príloha č. 6
k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
obce Ivanka pri Dunaji
V Z O R

OBEC IVANKA PRI DUNAJI

UZNESENIE
OZ č. 2/2018 zo dňa 01.03.2018
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

BERIE NA VEDOMIE
predkladaciu správu k obstaraniu Zmien a doplnkov ÚPN obce Ivanka pri Dunaji.
SCHVAĽUJE
obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN obce Ivanka pri Dunaji v zmysle predloženého
materiálu za podmienky, že náklady spojené s obstaraním a spracovaním
územnoplánovacej dokumentácie uhradí v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v plnom
rozsahu žiadateľ - spoločnosť LOGISTIC PARK, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 15,
851 01 Bratislava.

.......................................
Anna Gablíková
za návrhovú komisiu

.............................................
Ing. Ivan Schreiner, v. r.
starosta obce

