Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom v súlade s § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

ROKOVACÍ PORIADOK
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom (ďalej len OZ)

PRVÁ ČASŤ
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tento rokovací poriadok v súlade s ods. 12 § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupitelstva vo Vrbovej nad Váhom
(ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie,
spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných napadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení
OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a bezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

Článok II.
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená
pôsobnosť ustanovená v ustanovení § 11 ods. 4, § 11a, § 11b, § 12, § 13b ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods.
1 a 3, § 18 ods. 1, § 18a ods. 2, 3, 4, 5 a 9, § 20, § 20a, § 20b, § 21 zákona o obecnom zriadení.

DRUHÁ ČASŤ
Článok III.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1) Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom
volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa ods.1, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
3) Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva oznámi starosta
obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období novozvoleným poslancom a novozvolenému
starostovi obce, najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
4) Do zloženia sľubu novým starostom riadi ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
starosta obce zvolený v predchádzajúcom volebnom období.
5) Novozvolený starosta obce skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu, povie slovo
“sľubujem“ a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.
6) Starosta sa ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu.
7) Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva do rúk novozvoleného starostu obce.

8) Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, skladá
sľub na zasadnutí, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.
9) Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo “sľubujem“ a podá ruku
starostovi obce. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.
10) Poslanec sa ujíma svojej funkcie a začína vy- konávať svoj mandát zložením sľubu.
11) Po zložení sľubu poslancov a po schválení programu rokovania obecné zastupiteľstvo určí
zapisovateľa zápisnice (zapisovateľom môže byť zamestnanec obce alebo niektorý poslanec) a z
poslancov určí dvoch overovateľov zápisnice, ktorí skontrolujú jej správnosť a úplnosť.
12) Overovatelia zápisnice dozerajú na správnosť hlasovania a na konanie volieb na zasadaní
obecného zastupiteľstva. Na návrh starostu môže obecné zastupiteľstvo bez diskusie rozhodnúť, že v
prípade pochybností o výsledku hlasovania overovatelia zápisnice spočítajú hlasy.
13) Overovatelia zápisnice zodpovedajú aj za správnosť a úplnosť zápisníc zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
14) OZ na začiatku ustanovujúceho zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho
schválení rozhoduje hlasovaním.
15) OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi obecnú radu, schváli jej zloženie a zvolí
členov obecnej rady.
16) OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie obecného zastupiteľstva a ich
zloženie - poslanci, ďalšie navrhnuté osoby.

TRETIA ČASŤ
Článok IV.
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
Rokovanie OZ sa uskutočňuje ako riadne a mimoriadne.
1) OZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace a zvoláva ho starosta. Ak starosta
nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto
zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
2) Zasadnutie zvoláva starosta pozvánkou. Starosta zvolá zasadnutie aj vtedy, ak o to písomne
požiada aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva. V takomto prípade starosta zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak
starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca
starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
3) Ak žiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, žiadosť o zvolanie
zasadnutia sa doručí v písomnej forme starostovi alebo do podateľne obecnému úradu. Žiadosť musí
obsahovať aj návrh programu zasadnutia, aby ho bolo možné v zákonom stanovenej lehote zverejniť.
7) Rokovania OZ sú zásadne verejné. OZ vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú
informácie, alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí ak je predmetom rokovania OZ:
použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné záležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov
obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť
obce,
nakladanie s majetkom obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve, nadobudnutie
majetku do vlastníctva obce, alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
8) Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané v týchto prípadoch:
- na prerokovanie závažných otázok života obce, ktoré neznesú odklad,
- ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov,
- ak o to požiada formou petície aspoň 20% oprávnených voličov obce,
- pri slávnostných príležitostiach,

Článok V.
Program rokovania obecného zastupiteľstva
1) Prvým bodom rokovania obecného zastupitelstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty
poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
2) OZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení
rozhodne hlasovaním.
2) OZ môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.
3) Návrh programu jednotlivých rokovaní predkladá starosta. Návrhy na zaradenie do programu
rokovania OZ je potrebné doručiť starostovi najmenej 10 dní pred plánovaným rokovaním OZ.
O zaradení do programu rokovania OZ neskoršie doručených návrhov prípadne zaradenie do
programu priamo na začiatku rokovania OZ rozhoduje OZ hlasovaním pred schválením programu
rokovania.

Článok VI.
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva
1) Príprava rokovania OZ zabezpečuje starosta so zamestnancami obce podľa plánu najmenej do 8 dní
pred vymedzeným termínom a určí: miesto, čas a program rokovania, spôsob prípravy materiálov
a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej správy od
príslušného orgánu, alebo organizácie.
2) Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva pripravuje a
vypracováva obecný úrad. Návrh podaný obecnému zastupiteľstvu musí byť vyhotovený písomne a
musí obsahovať odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť.
3) Ak ide o zasadnutie na žiadosť jednej tretiny poslancov, prípravu rokovania zabezpečujú poslanci,
ktorí zasadnutie žiadajú zvolať, pričom sú povinní spolupracovať na zhromaždení potrebných
informácií a na príprave podkladov vrátane stanovísk poradných orgánov. O vykonanej príprave
poslanci informujú starostu, najneskôr 72 hodín pred zasadnutím poslanci doručia do podateľne
obecného úradu pracovné materiály, o ktorých má zasadnutie obecného zastupiteľstvo rokovať.
4) Materiály sa vypracovávajú časovo tak, aby umožnili podľa potreby veci zaujatie stanoviska
obecného zastupiteľstva vo forme uznesenia alebo všeobecne záväzného nariadenia obce.
5) Ak návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, treba uviesť výhody a nevýhody jednotlivých
variantov a ktoré riešenie odporúča spracovateľ.
6) Materiály na OZ sa doručujú poslancom najmenej 3 dni pred rokovaním OZ, v prípade

mimoriadneho rokovania OZ, minimálne 24 hodín.
7) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade s ústavou, zákonmi, všeobecne
záväznými právnymi predpismi a s právom Európskej únie.

Článok VII.
Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva
1) Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva o jednotlivých bodoch programu nemožno začať, ak
neboli poslancom najneskôr do 72 hodín pred začatím rokovania odovzdané písomné materiály, ktoré
slúžia ako podklad na rokovanie, ak obecné zastupiteľstvo bez diskusie nerozhodne inak.
2) Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie starosta, v prípade jeho neprítomnosti zástupca starostu
alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Rokovanie musí mať pracovný charakter a
vecný priebeh a musí sa viesť v súlade so schváleným programom.
3) Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorí v určenú hodinu starosta, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov. V prípade, že obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa
do 30 minút od jeho začatia, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Obdobne postupuje starosta v

prípade, ak počas rokovania vznikne situácia, že obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.
4)-Poslanec je povinný ospravedlniť svoju neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr pol
hodiny pred jeho rokovaním starostovi obce písomnou alebo ústnou formou, v naliehavom prípade aj
telefonicky.
5) Po otvorení rokovania starosta oznámi obecnému zastupiteľstvu počet prítomných poslancov a
predloží na schválenie program rokovania, návrh overovateľov zápisnice a určí zapisovateľa. 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.
6) Poslanci majú právo navrhnúť rozšírenie programu rokovania. O týchto návrhoch rozhodne obecné
zastupiteľstvo hlasovaním.
7) Jednotlivé body programu predkladajú obecnému zastupiteľstvu spracovatelia materiálov. Po ich
vystúpení otvorí starosta diskusiu k predloženému materiálu. K predloženému materiálu vypočuje
obecné zastupiteľstvo pred prijatím rozhodnutia vo veci stanovisko alebo vyjadrenie príslušnej
komisie, ak to vyplýva z povahy materiálu. Ak je potrebné k danej problematike odborné stanovisko,
zabezpečí ho obecný úrad pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
8) ) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o
slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, 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.
9) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že diskutujúci nemôže hovoriť o tej istej veci dvakrát,
prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit nesmie byť kratší ako päť minút.
10) Rokovania OZ sa môžu zúčastňovať okrem poslancov, starostu, hlavného kontrolóra aj poslanci
VÚC a NR SR, poslanci EP, prizvaní zamestnanci obce, zástupcovia pozvaných štátnych orgánov a
inštitúcií, zástupcovia pozvaných právnických osôb, iní pozvaní a verejnosť vždy ak OZ nevyhlási
rokovanie OZ za neverejné.
11) Pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu predsedajúci môže udeliť slovo aj ktorémukoľvek
obyvateľovi obce, pričom ho upozorní, aby jeho vystúpenie obsahovo súviselo s prejednávaným
bodom programu. Vystúpenie obyvateľa obce k prejednávanému bodu programu má byť len v počte
1x a časove ohraničené do 1 minúty. OZ môže hlasovaním bez diskusie a mimo poradia rozhodnúť o
vystúpení obyvateľa obce aj mimo uvedené obmedzenia. Ostatné pripomienky, námety môžu
obyvatelia obce predložiť v rámci bodu programu – diskusia, pričom ich vystúpenie nemá trvať viac
ako 1 minútu. Každý poslanec má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou, ktorá musí
korešpondovať s témou diskusného príspevku a nemá trvať viac ako 30 sekúnd.
12) Obecné zastupiteľstvo ukončí svoje zasadanie po vyčerpaní programu rokovania.
13) Rozhodnutie starostu obce o ukončení zasadnutia obecného zastupiteľstva je konečné.
14) Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí
obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto prerušené rokovanie obecného zastupiteľstva
pokračovať.

Článok VIII.
Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
1) OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
2) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť
slovo.
3) Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich,a to v
poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o
návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať
o pôvodnom návrhu.

4. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OZ na čas potrebný na
poradu v prípade, že sa na tom uznesie OZ.
5. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.
6. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.
7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vopred zvolená komisia vydá
poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na celý priebeh tajného
hlasovania dozerá komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o
výsledku tajného hlasovania. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.
8) Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú
súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.
9) Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov.
10) Uznesenie, ktorého výkon pozastavil starosta (okrem voľby a odvolania hlavného
kontrolóra, uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu)môže potvrdiť obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva do dvoch
mesiacov od jeho schválenia.
11) Na prijatie uznesenia OZ o vyhlásení hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
12) Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky ustanoví obec uznesením.
13) Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je potrebná
v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na uskutočnenie
konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy o združení obcí.

Článok IX.
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupitelstva
1) Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. V zápisnici sa uvedie, kto viedol
zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí,
mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým
materiálom a aký bol výsledok hlasovania.
2) Všeobecné záväzné nariadenia a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich
schválenia OZ.
3) Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.
4) Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na
archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených
uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania.

Článok X.
Kontrola plnenie uznesení
1) Kontrolu plnenia uznesení OZ vykonávajú poslanci na úvod rokovania OZ a hlavný kontrolór obce
v rámci plánu kontrolnej činnosti.
2) Podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení OZ a výkon nariadení obce
zabezpečujú zamestnanci obce, pričom ich prácu organizuje starosta.

3) Uznesenia OZ sa zverejňujú na úradnej tabuli a web stránke obce do 10 pracovných dní po
skončení rokovania OZ po dobu 10 dní.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok XI.
Interpelácie poslancov
1) Poslanci majú právo na rokovaní OZ dávať otázky starostovi a hlavnému kontrolórovi vo veciach
výkonu ich práce
2 ) V prípade, že starosta, alebo hlavný kontrolór nezodpovedajú na vznesené otázky, pretože obsah
interpelácie si vyžaduje prešetrenie, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť najneskôr do 30 dní po
rokovaní OZ.

Článok XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Rokovací poriadok OZ, jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
2) Poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a osoby prítomné na zasadnutí obecného
zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho
ustanovenia.
3) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom nadobúda účinnosť dňom
schválenia.
4) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom bol schválený Obecným
zastupiteľstvom vo Vrbovej nad Váhom, dňa 4.6.2015 uznesením č.:4/4
5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom zo dňa 19.01.1999.

Obec Vrbová nad Váhom 4.6.2015
Ing. Ladislav Forró,
Starosta obce

Vyvesené: 05.06.2015
Zvesené: 31.05.2015

