OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

vydáva

Dodatok č. 1
pre
Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Nižnej Myšli

Návrh dodatku
Vyvesený na úradnej tabuli dňa

22.11.2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa

07.12.2018

Dátum schválenia dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižná Myšľa na základe ustanovenia § 11 ods. 4. písm. k)
v nadväznosti na ust. § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov vydáva tento

DODATOK č. 1/2018
PRE

ROKOVACÍ PORIADOK
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE NIŽNÁ MYŠĽA
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli má schválený platný Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Nižnej Myšli (ďalej len“ rokovací poriadok“)
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa Rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne:
Čl. II
Predmet dodatku
Mení sa § 5 – Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva ods. (5) nasledovne:
Návrh nariadenia sa zverejní, v rovnakej lehote, aj na webovom sídle obce,
alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
Mení sa § 6 – Program zasadnutia obecného zastupiteľstva ods. (1) nasledovne:
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva
Mení sa § 7 – Priebeh zasadnutia obecného zastupiteľstva ods. (6) nasledovne:
V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie
program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie a určí zapisovateľa a overovateľov
zápisnice. Návrhová komisia sa volí pre dané zasadnutie z poslancov obecného zastupiteľstva

verejne a má dvoch členov. Návrhová komisia predkladá návrhy uznesení obecného
zastupiteľstva tak ako vyplynuli z rokovania obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv
sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa § 6 rokovacieho poriadku. Na zmenu návrhu
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Mení sa § 10 - Uznesenia – ods. (8) nasledovne:
Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli,
na webovom sídle obce).
Mení sa § 11 Všeobecne záväzne nariadenia obce ods. (1) nasledovne
Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce alebo na
plnenie úloh štátnej správy, ak to ustanoví zákon.
§ 4 ods. (5) Zák. č. 369/1990 Zb. Obec vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste [odsek 3 písm. n)],
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).
Ods.(7) znie nasledovne :
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho
sa nariadenie zverejní aj na webovom sídle obce
§ 17 – Spoločné a záverečné ustanovenia – znie nasledovne
1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné
zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na tú časť rokovania obecného zastupiteľstva,
kedy obecné zastupiteľstvo rozhoduje ako kolektívny orgán (sťažnosti, konflikt
záujmov a pod.). V týchto veciach sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a prípadne
aj vnútorných zásad obce.

3. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní
riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
4. Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Myšľa
dňa 15.05.2015, uznesením č. 37/05/15.
5. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 16.05.2015
6. Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Nižná Myšľa, zo dňa 23.02.2007

Čl. III
Záverečné ustanovenia dodatku
1. Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Nižná Myšľa
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Myšľa dňa 10. 12. 2018.
2. Dodatok č. 1/2018 k Rokovaciemu poriadku obce Nižná Myšľa je účinný nasledujúci
deň po schválení t. j. 11. 12. 2018 .

V Nižnej Myšli , dňa 10.12.2018

Ing. Miroslav Sisák, v. r.
starosta obce

