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Dôvodová správa   
 

 
     Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť  zákon č. 70/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Tento zákon obsahuje 73 bodov, ktorými dochádza k úprave viacerých  ustanovení 
zákona o obecnom zriadení.  
 
Nižšie Vám pre informovanosť uvádzame zjednodušený prehľad najdôležitejších zmien 
v zákone o obecnom zriadení: 
 
- Dopĺňa sa nový inštitút – pričlenenie obce (§ 2aa) – nariaďuje vláda v prípade, ak obec po 
vykonaní 2 po sebe idúcich volieb do samosprávy obcí obec nemá zastupiteľstvo ani starostu 
(nás sa to aktuálne netýka) 
 
- V § 2b Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa definuje pojem „verejné 
priestranstvo“ – podľa novej právnej úpravy už nemusí byť len vo vlastníctve obce. Zároveň sa 
dopĺňa povinnosť vlastníka budovy strpieť označenie budovy názvom ulice alebo verejného 
priestranstva. 
 
- V § 3 sa zavádza povinnosť obyvateľa obce poskytovať osobnú a vecnú pomoc pri 
záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci (doteraz bola táto 
povinnosť miernejšia – podľa svojich možností a schopností poskytovať osobnú pomoc) 
 
- Do samosprávnych kompetencií obce sa ku schvaľovaniu rozpočtu a záverečného účtu dopĺňa 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky (§ 4 ods. 3 písm.b),  
 
- nebude sa používať pojem „územnoplánovacia dokumentácia sídelných útvarov“, ale pojem 
„územnoplánovacia dokumentácia obcí“. 
 
- V § 4 ods. 5 sa určuje, čo obec vo veciach samosprávy ustanoví VZN ( napr. názvy ulíc a ich 
zmeny ...) a že môže ustanoviť VZN iné podrobnosti ako v písm. a). 
 
- Pri zverejňovaní návrhov VZN sa návrh zverejňuje na webovom sídle obce (doteraz sa 
používal pojem  internetová adresa obce, ak ju má obec zriadenú  alebo iným spôsobom v obci 
obvyklým) - § 6 ods.3. Podobne je to aj pri vyvesení VZN, namiesto spôsobu v obci obvyklom je 
potrebné zverejniť VZN na webovom sídle obce - § 6 ods.9.  
 
- V § 6 ods.8 sa nanovo definujú prípady, kedy VZN nadobudne skôr účinnosť ako pätnástym 
dňom od vyvesenia, (ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom). 
 
- V § 9 ods.2 sa nanovo formuluje zverejňovanie návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu – 
úradná tabuľa a webové sídlo obce a  dopĺňa sa, že ustanovenia § 6 ods. 4-7 platia rovnako, t.j. 
pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu, vyhodnotenie  pripomienok a jeho 
zaslanie poslancom najneskôr 3 dni pred rokovaním je rovnaké ako pri VZN. 
  
- Nezlučiteľnosť funkcie poslanca so zamestnancom obce, v ktorej bol zvolený neplatí, ak 
zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca (§ 11 ods.2). 
 
- Medzi rozhodovacie kompetencie zastupiteľstva sa pridáva kompetencia vyhlásiť dobrovoľnú 
zbierku a ustanoviť jej podmienky a vydávať súhlas s pričlenením obce a vypúšťa sa určovať 
náležitosti verejnej dávky (§11 ods.4). 
 
- Pri miestnom referende (§ 11a) netreba zaslať každému voličovi oznámenie o vyhlásení 
referenda, stačí zverejniť oznámenie s náležitosťami, ktoré obsahuje zákon, najneskôr 15 dní 
pred dňom konania referenda na úradnej tabuli a webovom sídle obce ako aj iným spôsobom, 
ktoré určí zastupiteľstvo. Výsledky referenda sa vyhlasujú nielen na úradnej tabuli ale aj na 
webovom sídle.  
 



- Zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11 b) môže zvolať zastupiteľstvo alebo starosta (doteraz 
mohlo len zastupiteľstvo). 
 
- § 12 návrh programu rokovania zastupiteľstva sa povinne zverejňuje okrem úradnej tabule aj 
na webovom sídle obce. Pri schvaľovaní programu zasadnutia sa najprv hlasuje o navrhnutom 
programe (je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov) a na zmenu návrhu 
programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (t.z. nie prítomných ako 
to bolo doteraz). 
 
- V § 12 ods.7 sa dopĺňa ustanovenie, ktoré uvádza prípady, kedy sa vyžaduje na prijatie 
uznesenia iná ako nadpolovičná väčšina prítomných poslancov a vypúšťa sa posledná veta (Ak 
obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové 
zasadnutie.) 
 
- V § 12 ods. 8 sa celý vypúšťa (Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred 
prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.) 
 
 - Nezlučiteľnosť funkcie starostu sa dopĺňa rovnako ako pri poslancoch, t.j. neplatí, ak 
zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu (§ 13 ods.3). 
 
- Pri pozastavení výkonu uznesenia starostom sa už nevyžaduje jeho prerokovanie v obecnej 
rade, ak je zriadená a lehota na potvrdenie uznesenia zastupiteľstvom sa predlžuje z 2 na 3 
mesiace.  
 
- Pri vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu sa vyžaduje petícia aspoň 30% 
oprávnených voličov (doteraz bola aj 2. možnosť – hrubé zanedbávanie povinností starostom, 
ktorá sa ruší). Zároveň sa vypúšťa ods. 4 (O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.) 
 
- Pri komisiách MsZ (§ 15) sa dopĺňa ustanovenie o odmene člena komisie, ktorý nie je 
poslancom, to isté platí aj pre člena VMČ, ktorý nie je poslancom. Výška odmeny je limitovaná  
– najviac 1/2 mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 
 
- Zmeny pri hlavnom kontrolórovi („HK“): 
● pri HK viacerých obcí ho volí a odvoláva zastupiteľstvo každej obce, v ktorej má vykonávať 
kontrolnú činnosť (§ 18b) 
● v § 18c – úprava výšky platu HK 
● V úlohách HK sa mení, že vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce (predtým bolo 
osobitný zákon)  a tiež to, že je povinný vykonať kontrolu nielen vtedy, ak o to požiada MsZ, ale 
aj starosta, ak vec neznesie odklad (§ 18f) 
 
- Pri zriadení spoločného obecného úradu zmluva už nemusí obsahovať určenie počtu 
zamestnancov, stačí spôsob financovania jeho nákladov a organizáciu  a zavádza sa povinnosť 
obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu predložiť správu o činnosti ministerstvu do 
31.3. za predchádzajúce 2 kalendárne roky. (§ 20a) 
 
- Zmena pri VMČ (§ 23)- členmi výborov môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom 
v mestskej časti zvolení zastupiteľstvom.  
 
- V § 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov: 
● sa dopĺňajú povinnosti poslancov – informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti 
a činnosti zastupiteľstva (predtým to bol ods.7) a prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon 
funkcie poslanca. 
● úprava zániku mandátu poslanca v prípadoch podľa § 11 ods.2 – ak do 30 dní nevykoná 
právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti 
● z ods.5 sa vypúšťa ustanovenie o odmene (zákon má novú úpravu odmeňovania v ods. 8) 
● dopĺňa sa ustanovenie o poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu 
starostu -  patrí  mu plat od obce; jeho pracovný pomer  v doterajšom zamestnaní zostáva 
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu  a  považuje sa na účely tvorby a použitia 



sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a 
obec sa považuje za zamestnávateľa.  
● do odseku, ktorý hovorí, že „Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy 
a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.“ sa dopĺňa limit  
najviac 1 mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom 
roku. 
 
- Do § 27b sa zavádza nový správny delikt – neoznačenie budovy názvom ulice alebo 
verejného priestranstva  a vypúšťa sa ak PO alebo FO – podnikateľ nesplní v určenej lehote 
bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú 
pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.  
 
 
 
 
     Vzhľadom na vyššie uvedené legislatívne úpravy je potrebné tieto zmeny preniesť aj do 
príslušných noriem schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (Štatút mesta Trenčín 
a rokovacie poriadky), aby neboli v rozpore s účinnou právnou úpravou.  
 
     V bode I (novelizácia Štatútu mesta Trenčín) sa menia aj ustanovenia, ktoré sa netýkajú 
novelizácie zákona o obecnom zriadení, konkrétne v súvislosti so schvaľovaním VZN č.3/2018 
sa dopĺňa  nová ulica do zoznamu ulíc, ktoré sú v našom meste (príloha č.1).  
  
    V bode II  (novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne) sa menia 
aj ustanovenia, ktoré sa netýkajú novelizácie zákona o obecnom zriadení, konkrétne:  
- odstraňuje sa duplicitné zverejňovanie materiálov na rokovanie zastupiteľstva na webovom 
sídle mesta a na úradnej tabuli  - článok 5 ods.8 a zjednocuje sa pojem „webové sídlo mesta“  
- mení sa ustanovenie o zvolávaní zastupiteľstva primátorom v prípade, ak  zastupiteľstvo nie je  
uznášaniaschopné (článok 7 ods.6), ktorý reflektuje to, že zo zákona bola vypustená povinnosť 
primátora zvolať zastupiteľstvo v prípade, ak  zastupiteľstvo prestane byť uznášaniaschopné,  
- dopĺňa sa, že hlasovaciu kartu dotknutého poslanca z hlasovacieho zariadenia môže vytiahnuť 
aj ktorýkoľvek z poslancov, avšak len so súhlasom predsedajúceho (článok 7 ods.8) 
- dopĺňa sa  ustanovenie, kedy sa poslanec považuje za prítomného na zasadnutí (článok 10 
ods.5). 
 
 
  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u  j e   
 
1.novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto 
uzneseniu 
 
2.novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu  
 
3.novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu  
 
4.novelizáciu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu.  
 
 
 
 



 
I. Novelizácia Štatútu mesta Trenčín 

 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 
novelizáciu  Štatútu mesta Trenčín  nasledovne: 
 
1. V článku 10 ods. 3  znie: 
„3.Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského  zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.7)“ 
  

2. V článku 14 ods. 2 znie:                                                                                                                        
„2.Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä: 
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý 
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s 
ním, 
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu 
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu 11a) , 
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej 
výpomoci zo štátneho rozpočtu; určiť rozsah zmeny rozpočtu, ktorú môže vykonávať primátor, 
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života mesta, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,  
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta 12) a 
zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta  v medzinárodnom 
združení, 
i) určiť plat primátora  podľa osobitného zákona  a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh 
primátora rozsah výkonu jeho funkcie, 
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho 
plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského  zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov, 
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh 
primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, 
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, 
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, 
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta, 
q) vydávať súhlas podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení.“ 
 
3. V článku 16 sa vypúšťajú ods.5 a 6. 
 
4. V článku 17 ods. 3 písm. g) a h) znejú: 
„g) vybavuje sťažnosti, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské  zastupiteľstvo alebo primátor, ak 
vec neznesie odklad.“ 
 
5. V článku 20 ods. 1 a 5 znejú: 



„1. .Výbory mestských častí /ďalej len VMČ/ zriaďuje mesto v mestských častiach a po 
zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. Vymedzenie 
územia jednotlivých mestských častí je uvedené v prílohe č. 1 tohto štatútu.  
 
5. Členmi VMČ sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Členmi 
VMČ môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským 
zastupiteľstvom.“  
 
6. Článok 24  znie: 

Článok 24  
 
1.Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta, 
b) odvolanie primátora 15c), 
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov,  
d) zmenu označenia mesta, alebo 
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.“ 
 
2. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, mestské zastupiteľstvo vyhlási 
miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.  
 
3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta 15d).  
 
4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a 
odseku 3 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho 
referenda. 
  
5. Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie 
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 
 
6. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o 
vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ako aj iným 
spôsobom, ktorý určí mestské zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda 
obsahuje  dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho 
referenda alebo dátum doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta 
predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda  a spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka. 
 
7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov 17) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov miestneho referenda. Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od 
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle 
mesta. 
  
8. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda mesto upraví všeobecne záväzným 
nariadením.   
 
 
7. Článok 25  znie: 

Článok 25  
Zhromaždenia obyvateľov mesta  

 
1. Mestské zastupiteľstvo alebo primátor  môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo 
jeho časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy. 
 
2. Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta, inzerciou 
v lokálnych médiách a na webovom sídle mesta,  prípadne oznámením vo vývesnej skrinke 
príslušnej mestskej časti.  
 



3. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky 
hlasovania môžu byť podrobne upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta.  
 
8. V článku 26 ods.3 a 5 znejú: 
„3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 
mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  
  
5.Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, 
patrí plat od mesta. Jeho  pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za 
podmienok podľa osobitného predpisu.“ 
 
9. V článku 27 ods.2 znie: 
„2.Poslanec je povinný najmä: 
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského  zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov, 
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov, 
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva, 
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.“ 
 
10. V článku 27 ods.3 písm. i) znie: 
„i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca podľa osobitného predpisu. 18a), ak 
poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie 
nezlučiteľnosti funkcií.“ 
 
11. Článok 41 znie: 
 

Článok 41  
Oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách  

 

1. Obyvateľ mesta je povinný poskytovať osobnú pomoc  a vecnú  pomoc pri záchranných 
prácach  a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti  v meste. 
 

12. Poznámky pod čiarou 7a), 8), 15) a 21) sa vypúšťajú. 
 
13. Poznámky pod čiarou 10), 10a), 15a), 17) a 18) znejú: 
10) napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                                                                                                                                           
10a) zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
15a)  § 12 ods.  10 zákona   Slovenskej národnej rady č. 369/1990   Zb.   o  obecnom zriadení v  
znení neskorších predpisov                                                                                                                                                             
17) § 163  zákona   č.180/2014  Z.z. o podmienkach   výkonu   volebného   práva   a   o   zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
18) zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
14. V prílohe č. 1 - Zoznam ulíc patriacich do mestskej časti ZÁPAD sa za názov ulice 
„Záblatská“ dopĺňa nový názov ulice „Cez ohrady“.   

 

15. Táto novelizácia Štatútu mesta Trenčín bola schválená Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 25.04.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia okrem bodu 14.,ktorý 
nadobúda účinnosť dňom účinnosti VZN č.3/2018 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD. 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
        primátor mesta  



 
Príloha (znenie novelizovaných článkov rokovacieho poriadku s vyznačením zmien) 

 
Článok 10  

 
3. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli, aby sa 
k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 7)  
                                                                                                                                                                                    
3.Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského  zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.7) 
 

Článok 14  
Úlohy mestského zastupiteľstva  

 
1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju 
vyhradenú právomoc. 11)  
 
2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:  
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu, ktorý užíva 
a s majetkom iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia 
mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 
s ním,  
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 
osobitného predpisu 11a), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za 
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, určiť rozsah zmeny rozpočtu, 
ktorý môže vykonávať primátor mesta,  
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života mesta,  
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať  miestny poplatok podľa 
osobitných predpisov,    
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o 
prijatí úveru alebo pôžičky,  
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať  
zhromaždenia obyvateľov mesta,  
g)uznášať sa na nariadeniach mesta,  
h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,  
i) určiť plat primátora a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah 
výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu 
jeho funkcie,  
j)schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,  
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh 
primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych 
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,  
l)zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,  
m)udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,  
n)ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,  
o)schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,  
p)schvaľovať predaj hnuteľného majetku nad hodnotu určenú v jednotlivých normách mesta,                                 
r) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho 
plat, schvaľovať jeho odmenu,                                                                                                                                                            
s)rozhodovať o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,                                                                                    
t) schvaľovať štatút mesta.  
 

2.Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä: 
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý 
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s 
ním, 



b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu 
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa osobitného predpisu 11a) , 
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej 
výpomoci zo štátneho rozpočtu; určiť rozsah zmeny rozpočtu, ktorú môže vykonávať primátor, 
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života mesta, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,  
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta 12) a 
zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta  v medzinárodnom 
združení, 
i) určiť plat primátora  podľa osobitného zákona  a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh 
primátora rozsah výkonu jeho funkcie, 
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho 
plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského  zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov, 
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh 
primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a 
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, 
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, 
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, 
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta, 
q) vydávať súhlas podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
 

Článok 16  
Zástupca  primátora  

 
1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.  Ak tak neurobí, zástupcu 
primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupcom  primátora môže byť len poslanec. Primátor  
môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. 
 
2. Zástupca primátora je členom mestskej  rady, ak je zriadená po celý čas jej existencie po 
celé svoje funkčné obdobie.  
 
3. Zástupca primátora  zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom  v písomnom 
poverení. 
 
4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v 
plnom rozsahu zástupca primátora. Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, 
plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa 
skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. 
 
5. Prvému zástupcovi primátora, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobe plne 
uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat 
od mesta.  
 
6.Výkon funkcie druhého zástupcu primátora je čestnou funkciou; druhý zástupca primátora nie 
je dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania. 
 

Článok 17  
Hlavný kontrolór mesta  



 
3. Hlavný kontrolór najmä:  
a) vykonáva kontrolu:  
aa) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných 
predpisov,  
ab) príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,  
ac) vybavovania sťažností a petícií,  
ad) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných 
nariadení mesta,  
ae) plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,  
af) dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených 
osobitnými predpismi,  
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej 
tabuli,  
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho 
schválením v mestskom zastupiteľstve,  
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 
zasadnutí,  
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 
60 dní po uplynutí kalendárneho roku,  
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,  
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,  
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.  
g) vybavuje sťažnosti, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské  zastupiteľstvo alebo primátor, ak 
vec neznesie odklad. 
 

Článok 20  
Výbory mestských častí  

 
1.Výbory mestských častí /ďalej len VMČ/ zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným 
spravidla katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na 
plnenie úloh samosprávy. Vymedzenie územia jednotlivých mestských častí je uvedené v 
prílohe č. 1 tohto štatútu.  
1.Výbory mestských častí /ďalej len VMČ/ zriaďuje mesto v mestských častiach a po zohľadnení 
vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. Vymedzenie územia 
jednotlivých mestských častí je uvedené v prílohe č. 1 tohto štatútu.  
 
 
2. VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.  
 
3. O zriadení VMČ rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
4. Mesto má zriadené štyri VMČ:  
a) SEVER  
b) STRED  
c) JUH  
d) ZÁPAD  
 
5. Členmi VMČ sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.  
5. Členmi VMČ sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Členmi 
VMČ môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským 
zastupiteľstvom. 
 

 
 
 



Článok 24  
 
1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie miestne referendum, ak ide o:  
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj na zmenu názvu mesta,                                                          
b) odvolanie primátora podľa osobitného predpisu 15c),                                                                                           
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30% oprávnených voličov. 
 
2. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, mestské zastupiteľstvo vyhlási 
miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.  
 
3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta 15d).  
 
4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 tak, 
aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. 
 
5. Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie 
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 
 
6. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému 
oprávnenému voličovi 17) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum 
schválenia uznesenia mestského  zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 
doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, 
miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 
Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli, ako aj spôsobom v mieste obvyklým.  
 
7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov 17) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda 
do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.  
 
8. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda mesto upraví všeobecne záväzným 
nariadením.   

 
Článok 24  

 
1.Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta, 
b) odvolanie primátora 15c), 
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov,  
d) zmenu označenia mesta, alebo 
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
 
2. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, mestské zastupiteľstvo vyhlási 
miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.  
 
3. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy mesta 15d).  
 
4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e) a 
odseku 3 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho 
referenda. 
  
5. Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie 
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie. 
 
6. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o 
vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ako aj iným 
spôsobom, ktorý určí mestské zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda 
obsahuje  dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho 



referenda alebo dátum doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta 
predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda  a spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka. 
 
7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov 17) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov 
účastníkov miestneho referenda. Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od 
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle 
mesta. 
  
8. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda mesto upraví všeobecne záväzným 
nariadením.   
 

Článok 25  
Zhromaždenia obyvateľov mesta 

 
1. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať  zhromaždenie 
obyvateľov mesta alebo jeho časti.  
 
2. Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta, inzerciou 
v lokálnych médiách a na internetovej stránke mesta,  prípadne oznámením vo vývesnej skrinke 
príslušnej mestskej časti.  
 
3. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky 
hlasovania môžu byť podrobne upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta.  
 

Článok 25  
Zhromaždenia obyvateľov mesta  

 
1. Mestské zastupiteľstvo alebo primátor  môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo 
jeho časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy. 
 
2. Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta, inzerciou 
v lokálnych médiách a na webovom sídle mesta,  prípadne oznámením vo vývesnej skrinke 
príslušnej mestskej časti.  
 
3. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky 
hlasovania môžu byť podrobne upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta.  
 

Článok 26  
 
1. Poslancov mestského zastupiteľstva volia v priamych voľbách obyvatelia mesta na štyri roky. 
Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis 18).  
 
2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri 
výkone svojej funkcie sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho obyvateľov. 
Svoju funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
 
3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Za jej výkon poskytuje mesto poslancom odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú 
náročnosť výkonu funkcie v súlade so  zásadami odmeňovania poslancov. 
 
3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 
mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  
  
4. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 
vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.  



 
5. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobe plne uvoľnený zo 
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. 
Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa 
osobitných predpisov.    

 
5. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 
primátora, patrí plat od mesta. Jeho  pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva 
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. 
 

 

Článok 27  
Práva a povinnosti poslancov  

 
1. Poslanec je oprávnený najmä:  
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,  
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady, ak je zriadená,  vo veciach týkajúcich sa 
výkonu ich práce,  
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, prednostu 
mestského úradu a náčelníka mestskej polície vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,  
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v 
meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,  
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré 
uskutočňujú orgány mesta,  
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 
poslaneckej funkcie.  
 
2. Poslanec je povinný najmä:  
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,                                                          
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,                                                                                                                             
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov, 
d) obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov.  
 
2.Poslanec je povinný najmä: 
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského  zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov, 
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov, 
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva, 
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca. 
 
3. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne 
aj v týchto prípadoch:  
a) vzdaním sa funkcie,  
b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,  
c) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola 
obmedzená,  
d) ak zmení trvalý pobyt mimo územia mesta,  
e) ak počas jedného roku sa nezúčastní ani raz  na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,  
f) zrušením mesta,  
g) smrťou,  
h) uplynutím funkčného obdobia,  
i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca podľa osobitného predpisu. 18a)  
i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca podľa osobitného predpisu. 18a), ak 
poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie 
nezlučiteľnosti funkcií. 
 



Článok 41  
Oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách  

 
1. Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť  
povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov živelnej 
pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.  
 
2. Mesto  môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 
do 6638 eur, ak   a) poruší všeobecne záväzné nariadenie, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší 
vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo 
vyhradených miest,                 
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom  poskytnúť 
osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej 
pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti. 
 
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa 
konania podľa odseku 2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia všeobecne 
záväzného nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 2 písm. c). Pri ukladaní pokút 
sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na 
konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 21) Výnos pokút 
je príjmom mesta.    
 

Článok 41  
Oprávnenia mesta pri mimoriadnych situáciách  

 

1. Obyvateľ mesta je povinný poskytovať osobnú pomoc  a vecnú  pomoc pri záchranných 
prácach  a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti  v meste. 
 
 
 
1) zák. č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov  
1a) čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.  
2) zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov                                                                                                                               
3) predovšetkým § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov  
4) § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
5) napr. zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky  
6) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov                                                                   
7) § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
7a) zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
7b) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                                                              
8)zákon č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov                                                                     
9) zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
10) napr. zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   
10) napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10a) zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
10a) zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
10b) § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
11) § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  



11a) § 20 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
12) § 11a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov                                                                                                                                                                  
14) § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
15) § 1 zák. č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov  
15a) § 12 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  
15a)  § 12 ods.  10 zákona   Slovenskej národnej rady č. 369/1990   Zb.   o  obecnom zriadení v  
znení neskorších predpisov                                                                                                                                                              
 
15b) § 13b ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov                                                                                                                                                               
15c) § 13a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  
15d) § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
16) napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení 
neskorších predpisov                                                                                                                                                                 
17) § 2 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  
17) § 163  zákona   č.180/2014  Z.z. o podmienkach   výkonu   volebného   práva   a   o   zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
18) zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov  
18) zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
18a) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadená v znení 
neskorších predpisov  
19) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. o 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.  
19a) § 20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  
20) § 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch a ich používaní v znení neskorších 
zmien a doplnkov                
21) zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

Príloha č.1  
 
Zoznam ulíc patriacich do mestskej časti JUH:  
JUH I: Bazovského, Jána Halašu, K. Šmidkeho, Liptovská, L. Novomeského, Gen. Svobodu, 
Nám. Svätej Rodiny,  Saratovská, Šafárikova, Vansovej, Západná  
JUH II: Mateja Bela, Halalovka, Kyjevská, Lavičková, Východná, Južná  
 
Zoznam ulíc patriacich do mestskej časti SEVER:  
Sihoť I: Gen. Goliana, Gen. Viesta, Martina Rázusa, Hodžova, Holubyho nám., Hurbanova, 
Jiráskova, Komenského, Kpt. Nálepku, Nábrežná, Študentská, 17. novembra, Smetanova, 
Švermova, Vodárenská, Mládežnícka  
Sihoť II: Gagarinova, M. Turkovej, Osvienčimská, Považská, Šoltésovej  
Sihoť III: Brigádnická, Jasná, Opatovská (po Opatovú), Pod Skalkou, Pri Tepličke,  
Pod čerešňami, Tichá, Žilinská  
Sihoť IV: Armádna, Clementisova, I. Krasku, Pádivého, Sibírska, Odbojárov  
Opatová: 10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Mníšna, Pod drienim, Potočná,  
Opatovská nepárne č. 53A - 231, párne č. 98 - 228  
Pod Sokolice: Gen. M.R. Štefánika, Kragujevackých hrdinov, Kukučínova, K výstavisku, Pod 
Sokolice, Železničná  
Kubra: Jána Derku, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Dubová, Volavé, M. 
Hricku, Kubranská, Rovná,  Na kameni, Pred poľom, Súvoz, Záhrady, Za humnami, Zelnice, K 
zábraniu  
Kubrica: Kubrická  
 
Zoznam ulíc patriacich do mestskej časti STRED:  



Stred mesta: Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. 
Braneckého, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, 
Sládkovičova, Štúrovo nám., 1. mája, Vajanského, Jaselská, Sadová, Marka Aurélia, 
Hviezdová, Mariánske námestie, Vojtecha Zamarovského    
Dolné mesto: Jána Lipského, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Bernolákova, Električná, Ku 
Štvrtiam, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, Jilemnického, 
Šťastná, I. Olbrachta, Kúty, Moyzesova, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, 
Rybárska, Piaristická, J.B. Magina, Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, 
Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka  
Dlhé Hony: Beckovská, Bezručova, Družstevná, 28. októbra, Dlhé Hony, Inovecká, 
Kalinčiakova, Kpt. Jaroša, Lidická, Ovocná, Osloboditeľov, S. Chalupku, Slnečné nám., 
Veterná, Soblahovská, Na Zongorke, Strojárenská, Legionárska (po Biskupice), Nemocničná, 
Panenská, Pod Juhom  
Noviny: Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisova, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, 
Riznerova, Sasinkova, Jána Zemana  
Biskupice: Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska 
- nepárne č. 65 - 115, párne č. 100 – 160  
Pod Komárky  
 
Zoznam ulíc patriacich do mestskej časti ZÁPAD:  
Zámostie: Brančíkova, Bratislavská 1 - 119, 2 - 48, Piešťanská, Rastislavova, Svätoplukova, 
Ľudovíta Stárka, Vl. Roya, Zlatovská, Veľkomoravská  
Kvetná: Duklianskych hrdinov, Jána Hollého  
Istebník: Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Majerská, Medňanského, Matice 
slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Vlárska, Záhradná  
Orechové: Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, 
Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská  
Zlatovce: Detská, Hanzlikovská, Hlavná, Jarná, J. Psotného, Malozáblatská, Na dolinách, Na 
kamenci, Na vinohrady, Na záhrade, Poľovnícka, Okružná, Jána Prháčka, Vladimíra 
Predmerského, Severná, K mlyniskám, Kňažské, Šafránová, Slivková, Hroznová                                                                                                                                                                    
Nové Zlatovce: Bavlnárska, Budovateľská, Bratislavská 121 - 141, Brezová, Javorová, Jedľová, 
Kožušnícka, Kvetná, Lipová, Obchodná, Orgovánová, Prúdy, Staničná, Súťažná, Továrenská, 
Vážska, Višňová, Brnianska, Školská  
Záblatie: Bratislavská párne č. 52 - 116, Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, 
Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Záblatská, Cez ohrady  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona 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 nasledovne: 

 
1.V článku 4  ods.1 sa v prvej vete sa za slovné spojenie „na úradnej tabuli mesta“ dopĺňa 
čiarka a slovné spojenie „na webovom sídle mesta“. 
 
2.V článku 4 ods. 6 a článku 11 ods.6 sa slovné spojenie „na internetovej stránke mesta“ 
nahrádza slovným spojením „na webovom sídle mesta“. 
 
3.V článku 5 ods. 6 sa na koniec ods. dopĺňa slovné spojenie „k návrhu rozpočtu mesta 
a k návrhu záverečného účtu“. 
 
4. V článku 5 ods.8 znie: 
 
„8. Materiály na rokovanie MsZ sa zverejňujú na webovom sídle  mesta v  rovnakej lehote, ako 
sa zašlú pozvánky poslancom. Materiály v listinnej podobe sú zároveň prístupné k nahliadnutiu 
počas úradných hodín Mestského úradu v Trenčíne na útvare právnom.“ 
 
5. V článku 7 ods.6 sa posledná veta vypúšťa a dopĺňa sa nasledujúce znenie: 
 
„V prípade, ak zastupiteľstvo nie je na začiatku uznášaniaschopné alebo prestane byť 
uznášaniaschopné počas rokovania pred bodom „Rôzne“, primátor mesta zvolá do 14 dní nové 
zasadnutie MsZ na prerokovanie celého, príp. zostávajúceho programu. V prípade, ak 
zastupiteľstvo prestane byť uznášaniaschopné v bode „Rôzne“, primátor mesta môže zvolať do 
14 dní nové zasadnutie MsZ na prerokovanie bodu „Rôzne“.“  
 
6.V článku 7 ods. 8 sa na koniec ods. dopĺňa veta, ktorá znie: 
„Hlasovaciu kartu dotknutého poslanca z hlasovacieho zariadenia môže vytiahnuť aj 
ktorýkoľvek z poslancov na základe súhlasu predsedajúceho.“ 
 
7.V článku 8 ods. 2 znie: 
„2. MsZ schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o 
bodoch návrhu programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.  
Na zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ, ktorú môže navrhnúť primátor alebo ktorýkoľvek 
poslanec, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“  
 
8.V článku 10 ods. 5 znie: 
„5. Verejne sa hlasuje spravidla použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia sa hlasuje  zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečujú vopred 
určení skrutátori. Za prítomného sa považuje ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej 
miestnosti.“ 
 
9.V článku 12 ods. 5  sa slovné spojenie „na webovej stránke Mesta Trenčín“ nahrádza slovným 
spojením „na webovom sídle Mesta Trenčín“. 
 
10. V článku 15 sa dopĺňa nový ods. 10, ktorý znie: 
 „10. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č. ...... a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.“  
 
11. Príloha č.1 k Rokovaciemu poriadku MsZ sa nahrádza novým znením: 
 



Príloha č.1 

Osobitné spôsoby hlasovania MsZ 

 

A/ Hlasovania podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

Vec Ustanovenie 
zákona 

Potrebné kvórum 

návrh programu zasadnutia mestského  
zastupiteľstva, ktorý sa zverejnil  na 
úradnej tabuli mesta, na webovom sídle 
mesta a zaslal poslancom 

§ 12 ods.5 nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov 

zmena návrhu programu zasadnutia 
mestského  zastupiteľstva 

§ 12 ods.5 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

prijatie uznesenia mestského  
zastupiteľstva (ak zákon o obecnom 
zriadení  alebo  osobitný zákon 
neustanovuje inak) 

§ 12 ods.7 nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov 

prijatie všeobecne záväzného  
nariadenia  

§ 12 ods.7 trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov 

potvrdenie uznesenia mestským 
zastupiteľstvom v prípade, ak bol výkon 
uznesenia mestského  zastupiteľstva 
pozastavený primátorom mesta  

§ 13 ods. 8  trojpätinová väčšina hlasov 
všetkých poslancov  

zvolenie hlavného kontrolóra (1.kolo) § 18a ods.3  nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

zvolenie hlavného kontrolóra (2.kolo) § 18a ods.3  najväčší počet platných 
hlasov 

odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie  § 18a ods.10 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

spolupráca obcí – platnosť zmluvy 
uzavretej  na účel uskutočnenia 
konkrétnej úlohy alebo činnosti 

§ 20a ods.4 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov každej 
obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy 

platnosť zmluvy o zriadení združenia 
obcí  

§ 20b ods.5  nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov každej 
obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy 

 
 

B/ Hlasovania podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

Vec Ustanovenie 
zákona 

Potrebné kvórum 

koncesné zmluvy na uskutočnenie 
stavebných prác alebo koncesné zmluvy  
na poskytnutie služby uzatvorené podľa 
osobitného predpisu 

§ 9 ods. 2 písm. 
g) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

prevody majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  

§ 9a ods. 8 
písm. e) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

nájmy majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

§ 9a ods. 9 
písm. c) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
        primátor mesta  

 
 



 
Príloha (znenie novelizovaných článkov rokovacieho poriadku s vyznačením zmien) 

 
Článok 4  

Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 
1. Zasadnutie MsZ  a mimoriadne zasadnutie MsZ zvoláva primátor mesta zverejnením 
pozvánky a návrhu programu na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta  a odoslaním 
pozvánky poslancom MsZ. Zasadnutie MsZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho primátor nezvolá. 
V takom prípade ho môže zvolať zástupca primátora alebo iný poslanec poverený MsZ. 
Zasadnutie MsZ je označené ako riadne v prípade, ak je zvolané v termíne, ktorý je uvedený 
v harmonograme zasadnutí. Všetky ostatné zasadnutia MsZ sú mimoriadne. Harmonogram 
vydáva primátor na celý rok a MsZ ho berie na vedomie a to spravidla na poslednom zasadnutí 
MsZ v predchádzajúcom roku. 

 
2. Primátor v pozvánke určí miesto, deň a hodinu  konania zasadnutia  a navrhne jeho program. 
 
3. MsZ zasadá  podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 
4. Zasadnutie MsZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie  aspoň tretina  poslancov 
MsZ so zohľadnením  čl.5 ods. 2 druhá veta. Primátor zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa 
uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor v tomto prípade 
nezvolá zasadnutie MsZ, zasadnutie  sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 
jeho konanie v rokovacej miestnosti o 10.00 h. Ak primátor  nie je prítomný alebo odmietne 
viesť takto zvolané zasadnutie MsZ, vedie ho zástupca primátora. Ak nie je prítomný alebo 
odmietne viesť zasadnutie MsZ, vedie ho iný poslanec poverený MsZ. 
 
5. Mimoriadne zasadnutie MsZ sa môže uskutočniť: 
a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí 
b/ pri slávnostných príležitostiach 
 
6. Návrh programu rokovania MsZ  sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta aspoň tri dni pred  
zasadnutím MsZ. V rovnakej lehote sa zverejní návrh programu rokovania MsZ aj na 
internetovej stránke mesta na webovom sídle mesta.  

 
Článok 5 

Príprava zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
 
6. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou 4) poslancom predkladá 
vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, k návrhu rozpočtu mesta 
a k návrhu záverečného účtu. 
 
8. Materiály na rokovanie MsZ sa zverejňujú na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta v  rovnakej lehote, ako sa zašlú pozvánky poslancom. V prípade, ak z kapacitných 
dôvodov nie je možné uverejniť celý materiál na úradnej tabuli mesta, budú na úradnej tabuli 
uverejnené len časti materiálov – minimálne prvá strana a strana s návrhom uznesenia a celý 
materiál bude prístupný k nahliadnutiu počas úradných hodín Mestského úradu v Trenčíne na 
podateľni mestského úradu. 

 
8. Materiály na rokovanie MsZ sa zverejňujú na webovom sídle  mesta v  rovnakej lehote, ako 
sa zašlú pozvánky poslancom. Materiály v listinnej podobe sú zároveň prístupné k nahliadnutiu 
počas úradných hodín Mestského úradu v Trenčíne na útvare právnom. 

 
Článok 7 

Vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 
6. Ak do polhodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov MsZ, predsedajúci ukončí zasadnutie MsZ. V prípade, ak MsZ počas 



zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci  vyhlási prestávku na 20 
minút a v prípade, ak po uplynutí prestávky MsZ naďalej nie je uznášaniaschopné, predsedajúci 
zasadnutie ukončí. Primátor mesta do 14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ na prerokovanie 
celého, príp. zostávajúceho programu. V prípade, ak zastupiteľstvo nie je na začiatku 
uznášaniaschopné alebo prestane byť uznášaniaschopné počas rokovania pred bodom 
„Rôzne“, primátor mesta zvolá do 14 dní nové zasadnutie MsZ na prerokovanie celého, príp. 
zostávajúceho programu. V prípade, ak zastupiteľstvo prestane byť uznášaniaschopné v bode 
„Rôzne“, primátor mesta môže zvolať do 14 dní nové zasadnutie MsZ na prerokovanie bodu 
„Rôzne“.  
 
8. V prípade, ak poslanec MsZ počas zasadnutia MsZ odíde z rokovacej miestnosti, je povinný 
vybrať z hlasovacieho zariadenia kartu, prostredníctvom ktorej sa prezentuje a hlasuje. 
V prípade, ak tak neučiní, nebude sa na neho prihliadať ako na prítomného (hoci podľa hlas. 
zariadenia je prítomný). V prípade, ak takáto situácia nastane má predsedajúci právo vytiahnuť 
hlasovaciu kartu dotknutého poslanca z hlasovacieho zariadenia. Hlasovaciu kartu dotknutého 
poslanca z hlasovacieho zariadenia môže vytiahnuť aj ktorýkoľvek z poslancov na základe 
súhlasu predsedajúceho. 
 

Článok 8 
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 
2.MsZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia. MsZ môže na 
návrh primátora alebo poslanca  navrhnutý program doplniť alebo zmeniť, ak návrh odsúhlasí 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Následne MsZ schvaľuje program ako celok. 

 
2. MsZ schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o 
bodoch návrhu programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.  
Na zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ, ktorú môže navrhnúť primátor alebo ktorýkoľvek 
poslanec, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
 
 
 

Článok 10 
Hlasovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 

 
5. Verejne sa hlasuje spravidla použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia sa hlasuje  zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečujú vopred 
určení skrutátori. 
 
5. Verejne sa hlasuje spravidla použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia sa hlasuje  zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečujú vopred 
určení skrutátori. Za prítomného sa považuje ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej 
miestnosti. 
 
6. Výsledky verejného hlasovania vyhlási predsedajúci spravidla tak, že oznámi, či bol návrh 
prijatý alebo nie a oznámi počet poslancov, ktorí sa prezentovali, počet poslancov, ktorí 
hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa 
zdržali hlasovania  a počet poslancov, ktorí nehlasovali.  
 

Článok 11 
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 
6. Zápisnica a uznesenia zo zasadnutí MsZ sa zverejňujú na internetovej stránke mesta na 
webovom sídle mesta prostredníctvom útvaru právneho. 

 
Článok 12 

Interpelácie 
 
5. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný odpovedať  do 30 dní od konania 
MsZ. Odpoveď na interpeláciu sa zasiela v rovnakej forme, v akej sa interpelujúcemu zasiela 



pozvánka a materiály na zasadnutie MsZ, pokiaľ mu nebolo odpovedané priamo na zasadnutí 
MsZ, na ktorom interpeláciu podal. V prípade, ak sa interpelujúcemu zasiela odpoveď (t.z. na 
interpeláciu nebolo odpovedané priamo na zasadnutí MsZ, na ktorom bola interpelácia 
podaná), bude odpoveď na interpeláciu zároveň bezodkladne po jej odoslaní uverejnená aj na 
webovej stránke Mesta Trenčín na webovom sídle Mesta Trenčín. 

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Rokovací poriadok MsZ, všetky  jeho zmeny a doplnky schvaľuje MsZ v Trenčíne 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

 
2. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.11.2011. 

 
3. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nadobúda účinnosť dňa 01.12. 
2011. 
 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší:  
a)Rokovací poriadok  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27.10.2003, 
b)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.02.2008,   
c)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28.02.2008,   
d)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 01.07.2010,  
e)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 21.12.2010,  
f)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 10.03.2011,   
g)novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.05.2011.  
 
5. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.06.2012, uznesením č. 455 a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.  
 
6. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.11.2013, uznesením č. 969 a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.  
 
7. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.02.2015, uznesením č. 40 bod 3. a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.  
 
8. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.januára 2016, uznesením č.368 a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. 
 
9. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.05.2017, uznesením č. 940 a nadobúda účinnosť 
01.06.2017. 
 
10. Novelizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č. ...... a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia. 
 
 

  Mgr. Richard Rybníček v.r. 
         primátor mesta 

                                                                      
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
k Rokovaciemu poriadku MsZ 

 
 
 

Osobitné spôsoby hlasovania  

A/ Osobitné spôsoby hlasovania podľa zákona o obecnom zriadení 
 
 

     1.Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta – 
pozastavené uznesenie môže potvrdiť mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (§ 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).“ 

 
2.Odvolanie primátora – nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva (§ 13a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov) 
 
3.Spolupráca obcí: 
 
a/ zmluva uzavretá na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti – nadpolovičná väčšina 
hlasov všetkých poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva každej obce (mesta), ktoré 
sú účastníkom zmluvy (§ 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov) 
 
b/ zmluva o zriadení združenia obcí – nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov 
obecného   (mestského)   zastupiteľstva každej obce  (mesta), ktoré sú  účastníkom zmluvy   
(§ 20b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) 

 
 
 

B/ Osobitné spôsoby hlasovania podľa zákona o majetku obcí 
 

1.Prevody majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  trojpätinová  väčšina 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený  

  
2.Nájmy  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa -   trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený 

 

Príloha č.1 

Osobitné spôsoby hlasovania MsZ 

 

A/ Hlasovania podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

Vec Ustanovenie 
zákona 

Potrebné kvórum 

návrh programu zasadnutia mestského  
zastupiteľstva, ktorý sa zverejnil  na 
úradnej tabuli mesta, na webovom sídle 
mesta a zaslal poslancom 

§ 12 ods.5 nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov 

zmena návrhu programu zasadnutia 
mestského  zastupiteľstva 

§ 12 ods.5 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

prijatie uznesenia mestského  
zastupiteľstva (ak zákon o obecnom 
zriadení  alebo  osobitný zákon 
neustanovuje inak) 

§ 12 ods.7 nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov 

prijatie všeobecne záväzného  
nariadenia  

§ 12 ods.7 trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov 



potvrdenie uznesenia mestským 
zastupiteľstvom v prípade, ak bol výkon 
uznesenia mestského  zastupiteľstva 
pozastavený primátorom mesta  

§ 13 ods. 8  trojpätinová väčšina hlasov 
všetkých poslancov  

zvolenie hlavného kontrolóra (1.kolo) § 18a ods.3  nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

zvolenie hlavného kontrolóra (2.kolo) § 18a ods.3  najväčší počet platných 
hlasov 

odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie  § 18a ods.10 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov 

spolupráca obcí – platnosť zmluvy 
uzavretej  na účel uskutočnenia 
konkrétnej úlohy alebo činnosti 

§ 20a ods.4 nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov každej 
obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy 

platnosť zmluvy o zriadení združenia 
obcí  

§ 20b ods.5  nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov každej 
obce, ktorá je účastníkom 
zmluvy 

 
 

B/ Hlasovania podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

Vec Ustanovenie 
zákona 

Potrebné kvórum 

koncesné zmluvy na uskutočnenie 
stavebných prác alebo koncesné zmluvy  
na poskytnutie služby uzatvorené podľa 
osobitného predpisu 

§ 9 ods. 2 písm. 
g) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

prevody majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  

§ 9a ods. 8 
písm. e) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

nájmy majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

§ 9a ods. 9 
písm. c) 

trojpätinová väčšina 
všetkých poslancov 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu  Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
  
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  sa mení a dopĺňa takto: 

 
1.V článku 6 ods.5 a v článku 8 ods. 2 sa slovné spojenie „na webovej stránke mesta“ nahrádza 
slovným spojením „na webovom sídle mesta“. 
 
3. V článku 9 sa dopĺňa nový ods. 11, ktorý znie: 
 
 „10. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č..... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.“  
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
       primátor mesta 

 

 
Príloha (znenie novelizovaných článkov rokovacieho poriadku s vyznačením zmien) 

 
Článok 6 

Zasadnutie komisie 
 
5.Pozvánka a materiály na zasadnutie komisie sa doručia členom komisie najneskôr 7 dní pred 
uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou. Garant zabezpečí zverejnenie pozvánky 
v rovnakej lehote na webovej stránke mesta na webovom sídle mesta v spolupráci s útvarom 
právnym. Člen komisie môže požiadať, aby mu boli pozvánka a materiály zasielané v písomnej 
forme. V prípade, ak požiada o zvolanie zasadnutia komisie najmenej jedna tretina jej členov, 
nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku. V tomto prípade je potrebné 
doručiť pozvánku spolu s materiálmi členom komisie najneskôr 3 dni pred uskutočnením 
zasadnutia elektronickou poštou. Materiál doručený členom komisie po vyššie uvedených 
termínoch s výnimkou podľa ods. 6 bude zaradený na rokovanie komisie  iba po odsúhlasení jej 
členmi.  

 
Článok 8 

Organizačno-technické zabezpečenie  
činnosti komisie 

  
2.Z každého zasadnutia komisie vyhotovuje garant komisie do 10 pracovných dní od 
uskutočnenia zasadnutia písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko 
členov komisie bolo prítomných, program zasadnutia, diskusia k jednotlivým materiálom a aký 
bol výsledok hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda alebo predsedajúci. Garant zabezpečí 
zverejnenie zápisnice do 3 pracovných dní po podpise predsedu alebo predsedajúceho na 
webovej stránke mesta na webovom sídle mesta v spolupráci s útvarom právnym. 

 

 

 

 

 

 
 



IV. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 23 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
 

s c h v a ľ u j e 
 

novelizáciu  Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín 
  
Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta  Trenčín  sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.V článku 1 ods. 2  sa vypúšťa slovné spojenie „s vlastným spravidla katastrálnym územím“. 
 
2. V článku 2 ods.1 sa na koniec ods. dopĺňa veta, ktorá znie:  
 
„Členmi VMČ môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení 
mestským zastupiteľstvom.“  
 
3. V článku 4 ods.3 sa slovné spojenie „na internetovej stránke mesta“ nahrádza slovným 
spojením „na webovom sídle mesta“. 
 
4. V článku 6 ods.2 sa slovné spojenie „na webovej stránke mesta“ nahrádza slovným spojením 
„na webovom sídle mesta“. 
 
5. V článku 7 sa dopĺňa nový ods. 10, ktorý znie: 
 „10. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín  bola 
schválená  Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č...... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.“  
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
        primátor mesta 

 
Príloha (znenie novelizovaných článkov rokovacieho poriadku s vyznačením zmien) 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
2.VMČ zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím. 
 

Článok 2 
Zloženie VMČ 

 
1.Členmi VMČ sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnej mestskej časti. 
Členmi VMČ môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení 
mestským zastupiteľstvom. 
 
 

Článok 4 
Zasadnutia výborov 

 
 
3. Pozvánka a materiály na zasadnutie VMČ  zasiela garant  členom VMČ najneskôr 7 
kalendárnych dní pred uskutočnením zasadnutia elektronickou poštou a súčasne sa v rovnakej 
lehote zverejňujú aj na internetovej stránke mesta na webovom sídle mesta. Člen VMČ môže 
požiadať, aby mu boli pozvánka a materiály zasielané v písomnej forme. V prípade, ak 
o zvolanie zasadnutia VMČ písomne požiada nadpolovičná väčšina členov VMČ,  nie je 
potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku, v tomto prípade je potrebné doručiť 
pozvánku spolu s materiálmi členom VMČ najneskôr 3 dni pred uskutočnením zasadnutia 



elektronickou poštou. Materiál doručený členom VMČ  po tomto termíne s výnimkou podľa ods. 
4 bude zaradený na rokovanie VMČ iba po odsúhlasení jej členmi.  
 

Článok 6    
Organizačno-technické zabezpečenie činnosti  VMČ 

 
2.Z každého zasadnutia VMČ vyhotovuje garant do 10 pracovných dní od uskutočnenia 
zasadnutia písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko členov VMČ bolo 
prítomných, program zasadnutia, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok 
hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda alebo predsedajúci. Garant zabezpečí  zverejnenie 
zápisnice  vo vývesnej skrinke v príslušnej mestskej časti po podpise predsedu alebo 
predsedajúceho VMČ a to do 3 pracovných dní a na webovej stránke mesta na webovom sídle 
mesta v spolupráci s útvarom právnym. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

  
1.Rokovací  poriadok  výborov  mestských  častí  mesta  Trenčín  bol  schválený Mestským  
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa  27.10.2003 uznesením č. 155 bod d). 

 
2.Rokovací  poriadok  výborov  mestských  častí  mesta  Trenčín  nadobúda  účinnosť    dňom 
schválenia MsZ  v Trenčíne. 
 
3.Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Výborov mestských 
častí mesta Trenčín schválený uznesením MsZ v Trenčíne č. 30  zo dňa 24.2.2000 a jeho 
zmena schválená uznesením MsZ v Trenčíne  dňa 13.12.2001 uznesením č. 216.   
 
4.Všetky  dodatky  a  zmeny  tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. 
 
5.Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín  bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.10.2007,  uznesením č. 153d) a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
6.Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín  bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.02.2008,  uznesením č. 223d) a nadobúda 
účinnosť dňom 01.03.2008. 
 
7.Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta  Trenčín bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 24.11.2011,  uznesením č. 314 a nadobúda účinnosť 
dňa 01.12.2011. 
 
8.Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta  Trenčín bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.02.2015,  uznesením č. 40 bod 3. a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. 
 
9. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.12.2016, uznesením č. 751 bod 2 a nadobúda 
účinnosť 1.1.2017. 
 
10. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín  bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.04.2018, uznesením č...... a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia. 


