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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 
s výhľadom do roku 2040 bez dopadu na rozpočet mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
V Trenčíne, dňa 08.12.2020 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Po vyhlásení mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky z dôvodu ohrozenia verejného 
zdravia II. stupňa spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 na území SR počnúc dňom 12.3.2020 od 
06:00 hod. bol nariadeniami a opatreniami príslušných orgánov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie 
o. i. prijatý zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, 
schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré 
sa uskutočňujú na základe zákona (t. j. ani na zasadnutia zastupiteľstiev, komisií či výborov mestských 
častí mesta Trenčín). Verejnosť sa však zasadnutí môže zúčastniť výlučne za dodržania prísnych 
protiepidemiologických opatrení. 
 

Za účelom zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19 stretávaním sa osôb na zasadnutiach 
komisií MsZ a výborov mestských častí primárne určených k prerokovávaniu vecí za účasti občanov, 
(verejnosti), predkladáme tento návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne a Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín, na základe 
ktorého sa do uvedených interných predpisov mesta Trenčín vkladá osobitné ustanovenie týkajúce sa 
možnosti realizovať zasadnutia komisií a výborov mestských častí aj za účasti verejnosti počas trvania 
mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre územie mesta Trenčín 
podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva alebo v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, na základe 
rozhodnutia predsedu komisie/VMČ, alebo v prípade ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov 
komisie/VMČ aj online formou videokonferencie prostredníctvom vybraných technologických 
komunikačných prostriedkov (napr. Skype, Zoom, Microsoft Teams a pod.). T. j. aj v prípade, ak je 
možné uskutočniť riadne zasadnutie komisie/VMČ, môže predseda komisie/VMČ rozhodnúť, či sa bude 
zasadnutie konať za osobnej účasti alebo online. Rovnako možno zasadnutie komisie/VMČ uskutočniť 
online, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov komisie/VMČ.  

 
Predkladaným návrhom navrhujeme upraviť mechanizmus konania zasadnutí komisií/VMČ 

počas mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre územie mesta 
Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu všeobecne pre 
všetky takéto situácie v budúcnosti, t. j. nielen počas trvania mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 
alebo núdzového stavu vyhláseného na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
1. s ch v a ľ u j e 
 
novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle predloženého 
návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto uzneseniu 

 
2. s c h v a ľ u j e  
 
novelizáciu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tomuto uzneseniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 

schvaľuje 
 

novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
 

 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Za článkom 8 sa vkladá nový článok 9, ktorý znie: 

 
„Článok 9 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa zákona č. 42/1994 Z. 
z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo 
núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 
 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre 
územie mesta Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 
stavu je možné zasadnutia komisií na základe rozhodnutia predsedu komisie, alebo v prípade ak o to 
požiada nadpolovičná väčšina členov komisie realizovať aj online formou videokonferencie 
prostredníctvom vybraných technologických komunikačných prostriedkov (ďalej v tomto článku ako 
„online zasadnutie komisie“).  V prípade, ak sa zasadnutie komisie má konať online, pozvánka na 
zasadnutie komisie musí obsahovať aj odkaz – link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný 
technologický prostriedok na online zasadnutie komisie a prostredníctvom ktorého sa môže na online 
zasadnutie komisie pripojiť a zúčastniť sa online zasadnutia komisie aj verejnosť. V prípade, ak má 
byť časť online zasadnutia komisie neverejná, musí byť technický komunikačný prostriedok, 
prostredníctvom ktorého sa online zasadnutie komisie uskutočňuje, spôsobilý zabrániť tomu, aby sa 
na online zasadnutie komisie pripojili nepozvané osoby z radov verejnosti (napr. vygenerovaním 
osobitného odkazu – linku na neverejnú časť online zasadnutia komisie).   
 

2. Online zasadnutie komisie sa považuje za riadne zasadnutie komisie. Online zasadnutie komisie sa 
považuje za uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prostredníctvom vybraného technologického 
komunikačného prostriedku pripojená nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Na online 
zasadnutie komisie a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tohto rokovacieho 
poriadku.“  

  
2. Pôvodný článok 9 sa označuje ako článok 10. 
 
3. V článku 10 sa dopĺňa nový ods.13, ktorý znie: 

„13. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bola schválená 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2020, uznesením č...........bod ..... a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 II. 

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

schvaľuje 
 

novelizáciu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta  Trenčín 
 

 
Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta  Trenčín sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Za článkom 6 sa vkladá nový článok 7, ktorý znie: 

 
„Článok 7 

Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa zákona č. 42/1994 Z. 
z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo 
núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 
 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre 
územie mesta Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 
stavu je možné zasadnutia VMČ na základe rozhodnutia predsedu výboru, alebo v prípade ak o to 
požiada nadpolovičná väčšina členov VMČ realizovať aj online formou videokonferencie 
prostredníctvom vybraných technologických komunikačných prostriedkov (ďalej v tomto článku ako 
„online zasadnutie VMČ“).  V prípade, ak sa zasadnutie VMČ má konať online, pozvánka na 
zasadnutie výboru musí obsahovať aj odkaz – link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný 
technologický prostriedok na online zasadnutie VMČ a prostredníctvom ktorého sa môže na online 
zasadnutie VMČ pripojiť a zúčastniť sa online zasadnutia VMČ aj verejnosť.  
 

2. Online zasadnutie VMČ sa považuje za riadne zasadnutie VMČ. Online zasadnutie VMČ sa považuje 
za uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prostredníctvom vybraného technologického 
komunikačného prostriedku pripojená nadpolovičná väčšina všetkých členov VMČ. Na online 
zasadnutie VMČ a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tohto rokovacieho 
poriadku.“  

  
2. Pôvodný článok 7 sa označuje ako článok 8. 
 
3. V článku 8 sa dopĺňa nový ods.11, ktorý znie: 

„11. Novelizácia Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín bola schválená  
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2020, uznesením č.......... bod ...... a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.“ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


