DODATOK Č. 1 K
ROKOVACIEMU PORIADKU
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SUČANY
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Sučany v zmysle ustanovenia § II ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12
zákOntSNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
obecn m zriadení") vydáva tento Dodatok Č. l k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
obce S čany.

Článok 2
Predmet dodatku
A. Mdní sa čl. 8 "Priebeh zasadania a program obecného zastupiteľstva" bod 2 Rokovacieho
poriadku
Obecného zastupiteľstva Obce Sučany na nasledovné znenie:
I
" 2. oslanci majú právo navrhnúť zmenu alebo rozšírenie programu rokovania pred jeho
schváf ním. Poslanci alebo predsedajúci môžu navrhnúť vylúčenie bodu "priestor pre verejnost"
pred chválením programu rokovania. O návrhoch na zmenu alebo rozšírenie programu rokovania
rozho uje obecné zastupiteľstvo hlasovaním bez rozpravy. Starosta je povinný dať o zmene
progr
u rokovania hlasovať. "
I

B. Me

sa čl. 8 "Priebeh zasadania a program obecného zastupiteľstva" bod 4 Rokovacieho
poria u Obecného zastupiteľstva Obce Sučany na nasledovné znenie:
" 4. Nk každom zasadnutí zastupiteľstva, s výnimkou zasadnutí mimo schváleného plánu práce a
ustanoj/ujúceho zasadnutia, sa ako samostatné body programu vždy zarad'ujú:
aj sprára o plnení uznesení
bl spráiY z rokovania komisií
cl rôz e
dl inte elácie
el prie tor pre verejnosť."
I í

C. Do čl. 13 "Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva" Rokovacieho
zastupreľstva Obce Sučany sa doplňa bod 5 s nasledovným znením:
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l

,,5. Jed ým z obligatómych bodov programu zasadnutí OZ (s výnimkou zasadnutí mimo
schválenŕho plánu práce a ustanovujúceho zasadnutia) je bod "Priestor pre verejnost"'. V rámci
časovéh~ limitu určeného pre uvedený bod môžu nasledovné osoby:
a) obyva elia obce,
b) fyzic
a právnické osoby pôsobiace na území obce
é

c) osobYj ktoré majú území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platia miestnu daň alebo miestny
poplatok
d) osoby ktoré sú v obci prihlásený na prechodný pobyt,
e) osoby ktoré majú čestné občianstvo obce
vystúpiť so svojimi príspevkami dotýkajúcich sa ich pripomienok, potrieb, požiadaviek, návrhov,
aktivít a pod. týkajúcich sa samosprávy obce Sučany a smerujúcich na orgány samosprávy Obce
Sučany organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Obce Sučany."
D. Do č. 13 "Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva" Rokovacieho poriadku Obecného
zastupit ľstva Obce Sučany sa doplňa bod 6 s nasledovným znením:
,,6. Bod l,Priestor pre verejnosť" je zaradený do programu v čase od 17:40 hod. v trvaní 20 minút,
pričom ystúpenie každej osoby uvedenej v predchádzajúcom bode trvá maximálne 5 minút ."
E. Do č. 13 "Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva" Rokovacieho poriadku Obecného
zastupit ľstva Obce Sučany sa doplňa bod 7 s nasledovným znením:
,,7. Pre edajúci vedie zasadnutie tak, aby bol začiatok bodu "Priestor pre verejnost'" dodržaný.
Uveden bod otvorí predsedajúci až po prerokovaní predchádzajúceho bodu programu vrátane
schvále ia uznesení."
F. Do čl. 13 "Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva" Rokovacieho poriadku Obecného
zastupit~ľstva Obce Sučany sa doplňa bod 8 s nasledovným znením:
,,8. Pre~sedajú~i vyzýva záujemcov na vystúpenie v poradí, v akom prišli do rokovacej sály. O
možn0t;l predlžení časového limitu na vystúpenie rozhodujú poslanci hlasovaním na návrh
predsedajúceho. Vystupujúca osoba je povinná pri svojom prejave dodržiavať tento rokovací
poriado ."
Článok 3
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Doda~ok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Obce Sučany bol schválený
ObecnÝT zastupiteľstvom v Sučanoch dňa 14. decembra 2015 uznesením č. 160/2015.
2. Doda~ok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Obce Sučany nadobúda účinnosť
dňom séhválenia.
Sučany, dňa 15. 12.2015
.

Ing. Vladimír Plžik,
starosta obce
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PRÍLOHA 1
POJMY A SKRATKY

r-

Pojmy I
1. OrgáfY obce sú
a) Staro ta obce
b) Obecné zastupiteľstvo
2. Predsedajúci je osoba, ktorá vedie rokovanie obecného zastupiteľstva.
3. Predkladatelvlvavrhovateľ je osoba uvedená v článku 6 ods. 2, ktorá predkladá na zasadnutí
OZ materiál na prerokovanie.
4. Spra ovateľ je orgánmi obce, alebo predkladateľom poverený jednotlivec alebo skupina, ktorá
odborne pripraví materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva.
5. Disk sný príspevok je ústny vstup poslanca v rozprave, ktorým poslanec vyjadruje svoj názor k
preroko anému materiálu, žiada od predkladateľa, prípadne spracovateľa informácie a vysvetlenia
k tomut materiálu.
6. Rozp ava sú pripomienky a návrhy poslancov k jednotlivým bodom rokovania a nasleduje po
vystúpení predkladateľa alebo spracovateľa.
7. Návrhová komisia je dočasný 2-členný orgán zriadený na návrh predsedajúceho pre jednotlivé
rokovania OcZ, ktorého úlohou je predkladat' návrhy uznesení na schválenie OcZ. Návrhová
komisia;a skladá výhradne z poslancov.
8. Man átová komisia je dočasný 3-členný orgán zriadený na návrh predsedajúceho pri výkone
volieb o gánov OcZ, resp. pri výkone tajných volieb k iným otázkam. Kontroluje platnosť účasti na
zasadm~í OcZ, podáva správu o počte fyzicky prítomných poslancov na zasadnutí. Skladá sa
výhrad
z poslancov.
9. Vol bná komisia je dočasný 3-členný orgán zriadený na návrh predsedajúceho, ktorý
zabezpeFuje výkon volieb orgánov OcZ a tajné hlasovanie k iným otázkam. Volebná komisia sa
skladá jýhradne z poslancov. Volebná komisia pri výkone svojej funkcie plní zároveň funkciu
mandát~vej komisie.
10. UZnrSenie je OcZ odsúhlasené rozhodnutie k jednotlivým bodom rokovania.
Skratk~
VZN - ~šeobecne -záväzné nariadenie
Oc~ - qbecné zastupiteľstvo obce Sučany
OcU - pbecný úrad obce Sučany
OP - Obecná polícia obce Sučany
D~ZO Dobrovoľný hasičský zbor obce Sučany
MS - aterská škola na Ul. Hurbanovej v Sučanoch
ZŠ - ZV SNP na Ul. partizánskej v Sučanoch
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