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D ô v o d o v á   s p r á v a  : 

Hlavným dôvodom návrhu novelizácie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne (ďalej len „Rokovací poriadok“) je zabezpečenie plurality názorov poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len „poslanec“) počas rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne (ďalej len „MsZ“).  

Z ostatných komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 bolo do MsZ zvolených 

20 nezávislých poslancov z celkového počtu 25 poslancov. Vznikla nová situácia, s ktorou sa 

pri kreovaní Rokovacieho poriadku v roku 2011 nepočítalo. Tento predpokladal poslancov 

zvolených na báze politickej príslušnosti a ich združenie do poslaneckých klubov. 

Aj prostredníctvom týchto klubov, resp. iných kolegov z klubu môžu jednotliví poslanci tlmočiť svoje 

názory, resp. ad hoc reagovať na vzniknuté situácie.   

Rokovací poriadok bol schválený MsZ dňa 24.11.2011 uznesením č. 311 s účinnosťou 

od 01.12.2011. Doteraz bol trikrát novelizovaný. Prvá novela bola schválená MsZ dňa 14.06.2012, 

uznesením č. 455 s účinnosťou od 14.06.2012a druhá dňa 14.11.2013, uznesením č. 969 

s účinnosťou od 14.11.2013. Nakoľko to boli novelizácie ešte pred rokom 2014, je len logické, že 

neriešili novú situáciu so zvolením nezávislých poslancov do MsZ. Tretia novelizácia, schválená 

MsZ dňa 25.02.2015, uznesením č. 40 bod 3. s účinnosťou od 25.02.2015 už reflektovala aj 

na nové zloženie poslancov. Touto novelizáciou sa mimo iného naplnilo uznesenie MsZ č. 23 

zo dňa 20.01.2015, ktorým MsZ zrušilo (nezriadilo) Mestskú radu v Trenčíne ako svoj iniciatívny, 

výkonný a kontrolný orgán. Zmenil sa aj počet faktických poznámok z 1 (v rozsahu maximálne 2 

minúty) na 2 (každá v trvaní maximálne 1 minútu) - Článok 9 ods. 9 Rokovacieho poriadku.  

MsZ dňa 21.10. 2015 schválilo uznesením č. 299 s účinnosťou od 21.10. 2015 novelizáciu 

Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov MsZ (ďalej len „Zásady“) 

a novelizáciu Štatútu mesta Trenčín. V dôvodovej správe k tomuto návrhu uznesenia, bol ako 

hlavný dôvod zmeny Zásad uvedený znížený počet poslancov potrebných k vytvoreniu 

poslaneckého klubu. Taktiež bolo uvedené, že aj poslanci bez politickej príslušnosti môžu vytvárať 

poslanecké kluby na základe svojho rozhodnutia a to najmä vzhľadom na to, že nezávislí poslanci 

tvoria väčšinu v súčasnom  zložení MsZ. Zmena Zásad sa týkala najmä toho, že poslanecké kluby 

môžu vytvárať aj poslanci bez politickej príslušnosti a zo zníženia počtu členov klubu zo 6 na 3.  

Podľa Článku 9, bod. č. 8 Rokovacieho poriadku, cit. „Každý poslanec má v rámci diskusie 

právo vyjadriť svoje stanovisko k prejednávanému bodu programu zasadnutia v rozsahu 

maximálne 15 minút.“  

Podľa Článku 9, bod. č. 9 Rokovacieho poriadku, cit. „Poslanec MsZ môže v diskusii 

vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz. 

K prerokovávanej veci môže podávať pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy aj predsedajúci. 



K prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu môže mať poslanec MsZ dve 

faktické poznámky, pričom každá z nich môže trvať maximálne 1 minútu.“ 

Podľa Rokovacieho poriadku má poslanec v rámci diskusie právo vyjadriť svoje stanovisko 

k prejednávanému bodu programu zasadnutia trikrát. Raz v rozsahu maximálne 15 minút a dvakrát 

vo forme faktickej poznámky, pričom každá z nich môže trvať maximálne 1 minútu. Pri počte 25 

poslancov v MsZ absentuje právo poslanca reagovať na každého poslanca, ktorí k prerokovávanej 

veci podá pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy, resp. vysloví svoj názor, aj keby uviedol 

nepravdy alebo zavádzajúce informácie a pod. V tomto prípade nie je plne zabezpečená pluralita 

názorov poslanca.  

Podľa tejto novelizácie Rokovacieho poriadku by mal mať poslanec právo vyjadriť sa, resp. 

aspoň reagovať na každého poslanca, ktorý vystúpi v rozprave, teda na predrečníka 

(diskutujúceho). V diskusii na predrečníka (diskutujúceho) by mohol reagovať formou dvoch 

faktických poznámok. Obdobne by platilo toto právo reagovať aj na predsedajúceho, ale len 

v prípade, ak predsedajúci podá pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy k prerokovávanej veci. 

Podľa Článku 8, bod. č. 4 Rokovacieho poriadku, cit. „Obligatórne náležitosti programu 

riadneho zasadnutia MsZ sú : a) otvorenie zasadnutia a schválenie programu, b) jednotlivé body 

programu, c) bod „interpelácie“, d) bod „rôzne“ – je to diskusia k tomu, čo nebolo prerokovávané 

v jednotlivých bodoch programu. V rámci tohto bodu môže MsZ prijímať len uznesenia, ktorými 

berie určité skutočnosti na vedomie. Nie je prípustné prijímať iné uznesenia. e) záver.“ 

Ďalšou možnosťou zvýšenia plurality názorov poslancov pri zasadnutí mestského 

zastupiteľstva je zaradenie uvedených náležitostí programu riadneho zasadnutia MsZ ako 

obligatórne náležitosti programu každého zasadnutia MsZ. Postačuje na to zmena len v jednom 

slove. Slovo „riadneho“ sa zmení na „každého“.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 a § 23 zákona č. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
 
 

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa mení a dopĺňa takto : 
 
1) .V Článku 8, bod. č. 4 znie :  
„4. Obligatórne náležitosti programu každého zasadnutia MsZ sú :  

a) otvorenie zasadnutia a schválenie programu,  
b) jednotlivé body programu,  
c) bod „interpelácie“,  
d) bod „rôzne“ – je to diskusia k tomu, čo nebolo prerokovávané v jednotlivých bodoch 

programu. V rámci tohto bodu môže MsZ prijímať len uznesenia, ktorými berie určité 
skutočnosti na vedomie. Nie je prípustné prijímať iné uznesenia.  

e) záver.“ 
 
 
2) V článku 9 ods. 8 znie : 
„8. Každý poslanec má právo v rámci diskusie k prejednávanému bodu programu zasadnutia jeden 
raz vyjadriť svoje stanovisko v rozsahu maximálne 15 minút, počas ktorého môže uplatniť  
pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy (ďalej len „Diskutujúci“). Poslanci môžu na každého 
Diskutujúceho reagovať formou dvoch faktických poznámok v trvaní max. 1 minúty. Dve faktické 
poznámky v trvaní max. 1 minúty môžu uplatniť aj na predsedajúceho, ale len v prípade, ak podá 
pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy k prejednávanému bodu programu.“ 
 
 
3) V článku 9 ods. 9  znie : 
„9. S faktickou poznámkou sa poslanci prihlasujú pomocou hlasovacieho zariadenia. Ak nie je 
počas diskusie hlasovacie zariadenie funkčné, poslanci sa hlásia zdvihnutím ruky. Predsedajúci 
udeľuje poslancom slovo s faktickou poznámkou v takom poradí, v akom sa prihlásili. Ak poslanec 
pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a možnosť uplatnenia faktickej 
poznámky.“ 
 
 
4) V článku 15 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie: 
„8. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27. januára 2016, uznesením č. ...... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.“ 
 
 
 


