DODATOK Č. 3 K
ROKOVACIEMU PORIADKU
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SUČANY
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Sučany v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení”) vydáva tento Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Sučany.
Článok 2
Predmet dodatku
Mení sa čl. 19 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Sučany na znenie:
Článok 19
ZÁZNAMY ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Z každého zasadnutia OcZ sa vyhotovuje zápisnica, zvukový a audiovizuálny záznam. Zápisnicu
a zvukový záznam zabezpečuje zapisovateľ. Audiovizuálny prenos z rokovania obecného
zastupiteľstva sa bude vysielať online. Vyhotovený audiovizuálny záznam bude do 10 dní od konania
obecného zastupiteľstva dostupný na stránke obce.
2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, počet a mená prítomných poslancov, mená
poslancov, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, členov návrhovej
komisie, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, rozprava k jednotlivým materiálom a
výsledky hlasovania. Do zápisnice sa zapisuje podstatný obsah výpovedí všetkých účastníkov
rokovania.
3. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 14 kalendárnych dní od skončenia zasadania a
podpisuje ju starosta, prednosta obecného úradu, overovatelia zápisnice a zapisovateľ.
4. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OcZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na
archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení,
prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OcZ a výsledky hlasovania.
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5. Zvukový záznam sa uchováva na sekretariáte obecného úradu 12 mesiacov od uskutočnenia
zasadnutia. Po tejto lehote sa zvukové záznamy odovzdajú do archívu obce. Zvukový záznam treba
označiť a pripojiť k zápisnici o rokovaní. Ak sa zvukový záznam uchováva mimo zápisnice, v
zápisnici sa poznačí, kde je uložený.
6. V prípade ak zápisnica po vyhotovení a zverejnení obsahuje zjavnú chybu v písaní, v počtoch,
alebo inú zrejmú nesprávnosť, ktoré nemá vplyv na obsahovú stránku prijatého rozhodnutie,
prednosta OcÚ urobí písomné „oznámenie o oprave chyby“.
7. Prednosta OcÚ je povinný „oznámenie o oprave chyby“ doručiť overovateľom zápisnice a
oznámenie zverejniť na webovej stránke obce. Oznámenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť
prijatého rozhodnutia.
Článok 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Obce Sučany bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Sučanoch dňa 14.9.2021 uznesením č. 132/2021.
2. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva Obce Sučany nadobúda účinnosť
dňom 1.10.2021
Sučany, dňa 1.10.2021

_________________
Martin Rybár,
starosta obce
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PRÍLOHA 1
POJMY A SKRATKY
Pojmy
1. Orgány obce sú
a) Starosta obce
b) Obecné zastupiteľstvo
2. Predsedajúci je osoba, ktorá vedie rokovanie obecného zastupiteľstva.
3. Predkladateľ/Navrhovateľ je osoba uvedená v článku 6 ods. 2, ktorá predkladá na zasadnutí OZ
materiál na prerokovanie.
4. Spracovateľ je orgánmi obce, alebo predkladateľom poverený jednotlivec alebo skupina, ktorá
odborne pripraví materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva.
5. Diskusný príspevok je ústny vstup poslanca v rozprave, ktorým poslanec vyjadruje svoj názor k
prerokovanému materiálu, žiada od predkladateľa, prípadne spracovateľa informácie a vysvetlenia k
tomuto materiálu.
6. Rozprava 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 predkladať návrhy uznesení na schválenie OcZ. Návrhová komisia
sa skladá výhradne z poslancov.
8. Mandátová komisia je dočasný 3-členný orgán zriadený na návrh predsedajúceho pri výkone
volieb orgánov OcZ, resp. pri výkone tajných volieb k iným otázkam. Kontroluje platnosť účasti na
zasadnutí OcZ, podáva správu o počte fyzicky prítomných poslancov na zasadnutí. Skladá sa
výhradne z poslancov.
9. Volebná komisia je dočasný 3-členný orgán zriadený na návrh predsedajúceho, ktorý zabezpečuje
výkon volieb orgánov OcZ a tajné hlasovanie k iným otázkam. Volebná komisia sa skladá výhradne
z poslancov. Volebná komisia pri výkone svojej funkcie plní zároveň funkciu mandátovej komisie.
10. Uznesenie je OcZ odsúhlasené rozhodnutie k jednotlivým bodom rokovania.
Skratky
VZN - všeobecne -záväzné nariadenie
OcZ – Obecné zastupiteľstvo obce Sučany
OcÚ – Obecný úrad obce Sučany
OP – Obecná polícia obce Sučany
DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor obce Sučany
MŠ – Materská škola na Ul. Hurbanovej v Sučanoch
ZŠ – ZŠ SNP na Ul. partizánskej v Sučanoch
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