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Rokovací poriadok 

Obecného zastupitelstva v Kšinnej 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva v  
Kšinnej (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu 
materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania 
všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob 
kontroly plnenia uznesení a zabezpečenia úloh týkajúcich sa samosprávy. 

Článok 2 

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva 

OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä § 11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Článok 3 

Rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

1. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva je verejné a 
zvoláva ho do 30 dní od vykonania volieb starosta zvolený v predchádzajúcom 
volebnom období. Rokovanie prvého zasadnutia otvorí a vedie až do zloženia 
sľubu novozvoleného starostu doterajší starosta (ďalej len „predsedajúci“). 

2. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupitelstva, zvolá ho zástupca 
starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie 
je prítomný, alebo odmietne viesť takto zvolané zastupiteľstvo vedie ho ten, kto 
zastupiteľstvo zvolal. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
tak sa zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutoční 30. pracovný deň od 
vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný, alebo odmietne viesť takto 
zvolané zastupiteľstvo vedie ho ten, kto zastupiteľstvo zvolal. 
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3. Počas rokovania ustanovujúceho zasadnutia používa predsedajúci insígnie. Po 
otvorení rokovania prvého zasadnutia predsedajúci oboznámi prítomných s 
návrhom programu a oznámi či je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Spôsobilé je vtedy, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 
zvolených do obecného zastupiteľstva. 

4. Po otvorení rokovania prvého zasadnutia predsedajúci 

a) určí zapisovateľa, 

b) určí dvoch overovateľov zápisnice. 

5. O výsledku volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a volieb 
novozvoleného starostu obce informuje prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva 
predseda miestnej volebnej komisie. Po informácii o výsledkoch volieb do 
orgánov samosprávy obce predsedajúci vyzve niektorého poslanca, spravidla 
vekovo najstaršieho, na prečítanie znenia sľubu starostu obce. 

6. Sľub skladá ako prvý novozvolený starosta podpisom pod text sľubu 
napísaného na osobitnom liste. Po zložení sľubu predsedajúci odovzdá 
novozvolenému starostovi insígnie a vedeniervého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Tým sa starosta ujíma vedenia prvého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 

7. Následne starosta prečíta znenie sľubu poslanca. Poslanci skladajú sľub 
podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je 
uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. 

8. Odmietnutie sľubu, zloženie sľubu s výhradou alebo vzdanie sa mandátu 
znamená zánik mandátu poslanca a starostu.  

9. Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta prednesie príhovor. Po 
skončení príhovoru predloží návrh na voľbu mandátovej komisie, návrhovej 
komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov, 
návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov, prípadne ďalších členov 
komisií.  

10. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie3 ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie hlasujú uznesením. Na 
schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov komisie. Komisie majú právo pozývať na svoje schôdze starostu, 
zamestnancov obce a vyžadovať od nich vysvetlenia, správy a potrebné 
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podklady. Zasadnutia komisií sú zvolávané ako operatívne porady podľa 
potreby. Zo zasadnutia komisií sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje 
predseda komisie alebo ten, kto ho zastupuje. Uznesenia komisie sú predložené 
na najbližšom OZ na prerokovanie a OZ ich berie na vedomie svojim 
uznesením. Zápisnice sa odovzdávajú starostovi na archivovanie. 

11. Novozvolený starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu poverí 
zastupovaním zástupcu starostu, ak tak neurobí , zástupca starostu zvolí obecné 
zastupiteľstvo. 

12. Plat starostu obce sa uvedie v uznesení obecného zastupiteľstva v súlade so 
zákonom o platových pomeroch starostov a zákona o obecnom zriadení. 

13. Obecné zastupitelstvo na svojom prvom zasadnutí schvaľuje plán zasadnutí 
obecného zastupiteľstva (minimálne 1x za 3 mesiace).celý nasledujúci 
kalendárny rok vopred, ktorý zverejní na úradnej tabuli a na webovej stránke 
obce  

Článok 4 

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva 

1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenuj 
však raz za tri mesiace. súlade so zverejneným plánom zasadnutí OZ 

2. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 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.  

3.  Zasadnutia OZ zvoláva starosta, ak zákon o obecnom zriadení a rokovací 
poriadok neustanovuje  inak. Určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a 
navrhne jeho program. Zverejnenie sa oznamuje na úradnej tabuli, na 
internetovej stránke obce a miestnym rozhlasom minimálne tri dni pred 
zasadnutím OZ. 

4. Zasadnutie OZ sa uskutočňuje ako riadne a mimoriadne. Na prerokovanie 
mimoriadne dôležitých záležitostí, alebo pri slávnostných príležitostiach môže 
byť zvolané mimoriadne zasadnutie OZ. Ak ide o mimoriadne zasadnutie 
zverejnenie musí byť najneskôr 24 hodín pred jeho konaním. 
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5. Ak žiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov,  
žiadosť o zvolanie zasadnutia sa doručí v písomnej forme starostovi alebo do 
podateľne obecného úradu. Žiadosť musí obsahovať návrh programu zasadnutia, 
aby ho bolo možné v zákonom stanovenej lehote  zverejniť a pripraviť pracovné 
materiály, o ktorých má OZ rokovať. Prípravu rokovania v tomto prípade 
zabezpečujú poslanci, ktorí zasadnutie žiadajú zvolať. Zasadnutie musí byť 
zvolané do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak 
žiadosť neobsahuje iný termín. Ak starosta zasadnutie podľa požiadavky zákona 
nezvolá, uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva v 15. deň od doručenia 
žiadosti v mieste obvyklom na konanie OZ – v zasadačke Obecného úradu, 
prípadne v sále Kultúrneho domu v Kšinnej. 

6. Program rokovania OZ vychádza z potrieb obce, z úloh zaradených do plánu 
práce na príslušné obdobie, z prijatých uznesení, z iniciatívnych návrhov 
orgánov OZ. 

Článok 5 

Príprava programu zasadnutia a podkladov rokovania 

1. Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení, 
prípadne rokovací poriadok neustanovuje inak. 

2. Prípravu verejného rokovania OZ organizuje obecný úrad spolu s poslancami, 
starostom a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom. Spravidla 
týždeň pred termínom zasadnutia OZ, určeným podľa harmonogramu sa určí 
miesto, čas a program rokovania. Všetkým poslancom OZ bude písomne 
doručená pozvánka na zasadnutie OZ spolu s materiálmi, a to najmenej 5 
pracovných dní pred termínom zasadnutia. V prípade návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia budú materiály doručené najmenej 15 pracovných dní 
pred zasadnutím OZ.  

3. Návrh programu zasadnutia je vymedzením okruhu otázok, ku ktorým obecný 
úrad pripravuje podklady rokovania. Materiály, resp. odborné podklady a iné 
písomnosti na zasadnutie OZ zabezpečuje Obecný úrad. Materiály musia byť 
spracované vecne a časovo tak, aby mohli byť v prípade potreby prerokované a 
zaslané poslancom v termíne podľa odseku 2 tohto článku. 

4. Zverejnený návrh programu môže byť rozhodnutím zastupiteľstva na začiatku 
zasadnutia zmenený. Po zmene má obecné zastupiteľstvo možnosť zaujať 
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stanovisko s odkladom až po získaní a spracovaní podkladov, aby sa vyhlo 
riziku schválenia chybného rozhodnutia. 

Článok 6 

Príprava materiálov a uznesení obecného zastupiteľstva 

1. Každý pripravený materiál na rokovanie bude mať stanovenú jednotnú 
štruktúru, ktorá obsahuje a) názov materiálu podľa bodu rokovania obecného 
zastupiteľstva, 

b) meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie, 

c) meno a priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie, 

d) údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva s dátumom 
prerokovania a stanoviskom komisie, 

e) návrh na uznesenie, 

f) samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie 
materiálu. 

2. Dôvodová správa obsahuje: 

a) vyhodnotenie doterajšieho stavu, 

b) uvedenie dôvodu novej úpravy 

c) odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie, 
administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť samosprávy. 

Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody 
aj nevýhody jednotlivých variant a ktoré riešenia odporúča spracovateľ a 
predkladateľ materiálu. 

3. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, 
ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami 
obecného zastupiteľstva a ďalšími normami obce. 

4. Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným 
programom sú oprávnení: 

a) starosta obce 
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b) poslanci zastupiteľstva 

c) kontrolór obce 

d) zamestnanci obce 

e) odborne spôsobilé osoby, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť 
vyžaduje a je predkladaný materiál, ktorý spracovávali. 

f) komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

5. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a 
stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenie a prijímajú k nim odporúčania. 

6. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 
zastupiteľstva pripravuje pracovníčka obecného úradu. Materiál predkladá 
starosta obce. Hlavný kontrolór predkladá výsledky kontrol priamo obecnému 
zastupiteľstvu. 

7. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah 
predkladaného materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá 
materiál predkladá. 

8. Materiál spracovaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva doručí obecný 
úrad všetkým poslancom a hlavnému kontrolórovi obce v dostatočnom predstihu 
(5 pracovných dní, v prípade VZN 15 pracovných dní pred konaním OZ) v 
písomnej forme. Pri predkladaní návrhov VZN obecný úrad zabezpečí po zaujatí 
kladného stanoviska komisie ich zverejnenie na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke obce. 

9. Konečné znenie návrhu na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu 
predkladateľ správy. 

10. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formujú stručne, s menovitým 
určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich splnenia. 
Uznesenia musia obsahovo vychádzať zo spracovaného materiálu. 

11. Pri príprave nariadení sa postupuje podľa príslušného VZN. 
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Článok 7 

Spôsob rokovania obecného zastupiteľstva 

1. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné 
zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak sú predmetom rokovania 
informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. 

2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Zasadnutia obecného 
zastupiteľstva vedie starosta, počas jeho neprítomnosti zástupca starostu, 
respektíve iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom ( ďalej len 
predsedajúci ). Predsedajúci vedie zasadnutie tak, aby splnilo účel v súlade so 
schváleným programom. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a 
slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti osláv používa starosta obecné 
insígnie 

3. Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje starostovi obce, alebo 
predsedajúcemu. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej 
hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva alebo 
klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých 
poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, 
prípadne zostávajúceho programu. 

4. Na úvod zasadnutia predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, 
poslancov, ktorí sa ospravedlnili, navrhne zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
zo zasadnutia a návrhovú komisiu. Program zasadnutia schvaľuje OZ 
uznesením. 

5. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, 
spravidla stručne uvedie predkladajúci. 

6. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky. 
Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom a po nich ostatným účastníkom 
rokovania. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec EP, 
zástupca vlády, štátneho orgánu alebo orgánu TTSK predsedajúci mu slovo 
udelí. Ak predsedajúci neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie a 
zasadnutie vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný, alebo 
odmietne zastupiteľstvo viesť vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. Podľa §12 zákona o obecnom zriadení ods. 5 stráca starosta 
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viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva aj ak odmietne dať hlasovať o návrhu 
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene. V tom 
prípade vedie zasadnutie zástupca starostu, ak zástupca starostu nie je prítomný, 
lebo odmietne zastupiteľstvo viesť vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. 

7. V súvislosti s prerokovávaným bodom programu sa môže slovo udeliť aj 
ktorémukoľvek obyvateľovi obce alebo inej osobe prítomnej na rokovaní. 
Účastníci nesmú rušiť predsedajúceho ani iného rečníka, ktorému bolo slovo 
udelené. V prípade že obsah vystúpenia nesúvisí s prerokúvaným bodom 
programu, alebo nerešpektuje všeobecné pravidlá slušnosti, môže predsedajúci 
na túto skutočnosť rečníka upozorniť s výstrahou, že ak nenastane náprava 
udelené slovo mu môže byť odňaté. V prípade pochybností rozhodne o odňatí 
slova obecné zastupiteľstvo procesným uznesením. 

8. Návrh na ukončenie rozpravy k prerokúvaným materiálom môže dať každý 
poslanec obecného zastupiteľstva a predsedajúci. O tomto návrhu sa hlasuje bez 
ďalšieho prerokovania. 

Článok 8 

Postup prijímania uznesení a nariadení obecného zastupiteľstva 

1. Návrhy na uznesenia predkladá obecnému zastupiteľstvu predkladateľ. Pri 
predkladaní návrhu sa vychádza z textu navrhovaného spracovateľom, z 
materiálu a z pripomienok k návrhu, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo. 
Konečné znenie návrhu uznesenia musí obsahovo zodpovedať cieľom 
prerokúvanej problematiky a výsledku rokovania. 

2. Predbežný súhrnný návrh uznesení z týchto podkladov spracováva starosta 
obce, záverečný návrh uznesenia spracuje a obecnému zastupiteľstvu predkladá 
starosta. 

 3. Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v každej veci, ktorá bola na 
zasadnutí prerokovaná ako osobitný bod a to ihneď po jeho prerokovaní, pričom 
vychádza z návrhu na uznesenie, ktorý je k danému bodu predložený.  

4. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne 
a adresne, t.j. ktorému subjektu sa úloha ukladá (funkcia, meno), aké úlohy sa 
ukladajú a termín ich splnenia. Za splnenie jednotlivých úloh obsiahnutých v 
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uznesení zodpovedá ten, komu sú úlohy uložené. Kontrola uznesení tvorí 
povinný bod každého zasadnutia OZ. 

5. Predsedajúci poskytne v prípade potreby poslancom potrebný čas na 
posúdenie návrhu. 

6. Ak povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné 
zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného 
uznesenia, určí poradie predsedajúci. 

7. Ak boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva vznesené pripomienky alebo 
pozmeňujúce návrhy poslancov alebo predsedajúceho, dá predsedajúci hlasovať 
najskôr o týchto zmenách v poradí v akom boli predložené, a potom o ostatných 
častiach návrhu. 

8. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, spracuje sa nové 
uznesenie o ktorom dá starosta hlasovať. V prípade, že pri rokovaní sa objavia 
nové okolnosti, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a 
návrh uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo hlasovaním o stiahnutí 
materiálu z rokovania a určí termín jeho opätovného prerokovania. 

9. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v 
zbore. Spôsobilé uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov. 

10. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. Na prijatie nariadenia a uznesenia pri nakladaní s majetkom obce v 
prípadoch osobitného zreteľa podľa osobitných predpisov je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Prehľad rozhodovacích kvór je 
uvedený v prílohe Rokovacieho poriadku. 

11. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa 
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho 
nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia , odôvodnenie nepodpísania 
uznesenia starostom obce bude zverejnené vo výpise zosumarizovaných 
uznesení prijatých OZ. 

 

12. Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, 
ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že odporuje zákonu alebo pre obec zjavne 
nevýhodné, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou 
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hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie 
nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon 
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.10 

Článok 9 

Interpelácie poslancov 

1. Poslanci majú právo interpelovať starostu obce vo veciach týkajúcich sa 
výkonu ich práce. Poslanci sú ďalej oprávnení interpelovať hlavného kontrolóra, 
obecný úrad vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. 

2. Interpelovaný je povinný o spôsobe vybavenia interpelácie informovať 
poslanca do 30 dní po jej vznesení. 

3. Poslanec je ďalej oprávnený najmä: 

a) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a vybavovaní sťažností a 
oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce, 

b) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré 
vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov 
podnikania v obci, 

c) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny 
výkon poslaneckej funkcie. 

Článok 10 

Vyhotovovanie zápisnice, nariadení a uznesení obecného zastupiteľstva 

1. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa robí písomná zápisnica, 
ktorá bude obsahovať nasledovné náležitosti: 

- Erb obce, poradové číslo zasadnutia v príslušnom roku, miesto, čas rokovania, 
počet prítomných členov OZ, ospravedlnenia, program rokovania, údaj o tom, 
kto viedol rokovanie, čas začiatku a skončenia rokovania. 

- Záznam priebehu rokovania, ktorý obsahuje názov bodu programu, informácie 
o predloženom podklade, kto predniesol vstupnú informáciu, kto vystúpil v 
diskusii, o návrhoch predložených na hlasovanie. Ak diskutujúci predloží 
príspevok v písomnej forme tak ho zapisovateľ priloží do prílohy zápisnice. 
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- Ak boli v priebehu rokovania navrhované procesné rozhodnutia, zaznamená sa 
presné znenie návrhu o ktorom sa hlasovalo, záznam o aktuálnej účasti 
poslancov v čase hlasovania, konštatovanie kvóra potrebného pre prijatie 
rozhodnutia, záznam o hlasovaní s uvedením mien poslancov a spôsobu ako 
hlasovali. 

- Ak bolo hlasovaním dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „ZA“ v zápisnici sa 
uvedie konštatovanie „NÁVRH BOL PRIJATÝ“, ak potrebné kvórum nebolo 
hlasovaním dosiahnuté v zápisnici sa uvedie „NÁVRH NEBOL PRIJATÝ, 
alebo „UZNESENIE BOLO/NEBOLO SCHVÁLENÉ.“ 

Príklad záznamu v prípade jednotlivého štandardného uznesenia: 

- Predkladateľ: 

- Znenie návrhu: 

- Prítomnosť/kvórum: x/y (x= počet prítomných všetkých poslancov, y= počet 
hlasov potrebných na schválenie podľa druhu rozhodovania v prehľade 
rozhodovacích kvór) 

Výsledky hlasovania 

Počet hlasov 

Mená poslancov 

ZA 

4 

XXXX 

10 § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

11 §25 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

9 

PROTI 

1 
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X 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 

Konštatovanie: Predložený návrh bol /nebol schválený 

Návrh na uznesenie podľa jeho charakteru: 

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné 

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v  Kšinnej č.......zo dňa ........ 

Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej 

- BERIE NA VEDOMIE ( informatívny charakter, ktorý nevyžaduje prijatie 
opatrení - použije sa zachytenie základu, ktorý malo zastupiteľstvo v čase 
rozhodovania k dispozícii, napr. predložené návrhy a odporúčania, stanoviská 
poradných orgánov, výsledky diskusie...) 

- KONŠTATUJE (použije sa pre výroky o skutočnosti, ktorá je nezávislá od 
vôle zastupiteľstva) 

- SCHVAĽUJE/VYSLOVUJE SÚHLAS (použije sa na vyjadrenie výsledku 
rozhodovania, obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré treba urobiť) 

- RUŠÍ (v prípade zrušenia už prijatého uznesenia) 

- UKLADÁ/ ŽIADA/POVERUJE (obsahuje opatrenia, ktoré treba vykonať s 
určením termínu a zodpovednej osoby za plnenie) 

- ODPORÚČA (v prípade, že do splnenia úlohy treba zainteresovať starostu, 
alebo orgány štátnej správy) 

- UPOZORŇUJE ( v prípade porušovania, alebo neplnenia úloh) 

2. Uznesenia sú číslované chronologicky. Všetky zosumarizované uznesenia OZ 
pripraví zapisovateľ v nižšie uvedenom členení na podpis do 3 kalendárnych dní 
od ich schválenia (vzor príloha 2). Uznesenia podpisuje starosta obce najneskôr 
10 kalendárnych dní od ich schválenia a zabezpečí v tomto termíne zverejnenie s 
podpismi na stránke obce.12 Obecný úrad zabezpečí po overení zápisnice OZ jej 
zverejnenie spolu s hlasovaním poslancov. V prípade, že najneskôr na 10 deň 
odo dňa prijatia uznesenia tieto nebudú zverejnené, pristupuje sa k nim, akoby 
starosta využil svoje sistačné právo. Starosta dôvod nepodpísania uznesenia 
zverejní v sumáre uznesení. Poslanci môžu v lehote do 2 mesiacov nepodpísané 
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uznesenia opätovne prijať stanoveným kvórom 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 

Uznesenie č. ..../........ zo zasadnutia OZ dňa ......... 

K bodu ............. 

TEXT UZNESENIA 

Tabuľka s hlasovaním poslancov 

Dátum podpisu starostu obce Podpis starostu obce Kšinná 

5. Zápisnicu overujú dvaja overovatelia, schválení obecným zastupiteľstvom. 
Súčasťou zápisnice sú úplné texty podaných návrhov, schválených uznesení a 
iných materiálov, ktoré sa prerokovali na zasadaní obecného zastupiteľstva, 
prezenčná listina o účasti poslancov na zasadaní a výsledok hlasovania. 
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje do 3 kalendárnych 
dní od jeho uskutočnenia. Po jej vyhotovení ju zapisovateľ zašle mailom obom 
overovateľom. Overovatelia overia zápisnicu najneskôr do 7. kalendárneho dňa 
od konania zasadnutia. Po overení záznamu a prípadnom doplnení , alebo 
oprave Obecný úrad zápisnicu vytlačí, zápisnicu podpíšu overovatelia a 
zapisovateľ a následne i starosta obce. 

 6. Overená zápisnica je záznamom o zasadaní obecného zastupiteľstva a 
odovzdáva sa starostovi s predloženými podkladmi, prílohami a uzneseniami na 
archivovanie. 

7. Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva je podkladom na 
zverejňovanie informácií obecným zastupiteľstvom v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Obecný úrad zabezpečí zverejnenie naskenovaných 
zápisníc aj s prílohami najneskôr na 10 kalendárny deň po konaní OZ na 
webovej stránke obce  a na úradnej tabule obce a zabezpečí aj archivovanie 
zápisníc a všetkých písomností zo zasadnutí OZ. Samostatne budú zverejnené 
prijaté uznesenia z daného OZ aj s podpisom starostu obce, prípadne s 
odôvodnením nepodpísania daného uznesenia. Podpisy na prezenčných listinách 
alebo zápisniciach budú zabielené. Kontrolu vypracovania zápisníc (dodržanie 
príslušných lehôt, podpisy a pod.), zverejnenie a archivovanie zápisníc spolu so 
všetkými prílohami vykonáva hlavný kontrolór obce v rámci schváleného plánu 
kontrolnej činnosti na príslušný polrok a podáva o tom správu na verejnom 
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zasadnutí. Ak zápisnica nebola vyhotovená a zverejnená v zmysle nariadení čl. 
10 tohto rokovacieho poriadku, uvedie vo svojej správe dôvody a návrhy 
opatrení na odstránenie nedostatkov. 

Článok 11 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

1. Po podpise uznesení starostom (do 10 kalendárnych dní od konania OZ) sa 
uznesenia v písomnej forme doručia najneskôr na 10 kalendárny deň od konania 
OZ 

a) poslancom obecného zastupiteľstva 

b) zástupcovi starostu obce 

c) kontrolórovi obce 

2. Obecný úrad rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 
obecného zastupiteľstva v úzkej spolupráci so starostom a poslancami obce. O 
plnení uznesení obecného zastupiteľstva predkladá obecný úrad správu 
obecnému zastupiteľstvu. 

 3. Na kontrolu dodržiavania uznesení obecného zastupiteľstva je oprávnený 
hlavný kontrolór obce. Ak hlavný kontrolór dospeje k záveru, že uznesenie 
obecného zastupiteľstva nie je dodržiavané, predloží obecnému zastupiteľstvu 
správu o výsledkoch kontroly. Následne obecné zastupiteľstvo môže na základe 
tejto správy prijať uznesenie, ktorým vyzve zodpovedné osoby na plnenie 
uznesení obecného zastupiteľstva. 

 4. OZ môže doručiť kontrolórovi písomnú žiadosť na vykonanie nápravy. Ak 
by zostala písomná žiadosť zo strany hlavného kontrolóra bez odozvy, môže sa 
OZ obrátiť na príslušnú okresnú prokuratúru so svojím podnetom v zmysle 
zákona o prokuratúre. Ak prokuratúra zistí v postupe starostu, alebo OZ 
porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu alebo nečinnosť, je 
oprávnená podať voči starostovi, alebo OZ upozornenie za účelom odstránenia 
protiprávneho stavu alebo nečinnosti. Starosta, aj OZ sú povinní upozorneniu 
prokurátora vyhovieť a odstrániť protiprávny stav či nečinnosť. Zároveň sú 
povinní o vykonaných krokoch informovať prokurátora.  

5. V prípade, že by to neviedlo k odstráneniu protiprávneho stavu, sa prokurátor 
môže obrátiť na súd.  
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Článok 12 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné 
nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 
zmluvami s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré 
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

2. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 kalendárnych dní pred 
rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa 
zverejní aj na internetovej stránke obce v tej istej lehote. 

3. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k 
návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 

4. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania 
následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa 
nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je 
potrebné zabrániť škodám na majetku, sa postup podľa odsekov 2 a 3 nepoužije. 

5. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou 
komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, 
údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo 
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí 
predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri 
pracovné dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 

6. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 
úradnej tabuli v obci najmenej na 15 kalendárnych dní, účinnosť nadobúda 
pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok 
účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to 
potrebné, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. 
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7. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, 
okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. 

8. Nariadenia musia byť zverejnené na internetovej stránke obce a prístupné na 
obecnom úrade. Kontrola dodržiavania interných predpisov obce patrí do vecnej 
pôsobnosti hlavného kontrolóra.17 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Ak sa počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o 
správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom 
postupe predsedajúci po konzultácii so subjektom s hlasom poradným. 

2. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú 
povinné riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho 
ustanovenia 

3. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku alebo vydanie nového 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
poslancov. 

4. Tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kšinnej bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva …………………………….. a nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom …… 

V Kšinnej dňa ………. 

                                                                          starosta obce v.r. 
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PRÍLOHA 1 – HLASOVACIE KVÓRA 

Prípad 

Kvórum 

Všeobecné uznesenie 

Nadpolovičná väčšina všetkých prítomných (uznášaniaschopnosť) 

 

Voľba HK v prvom kole, prípadne odvolanie HK z funkcie 

Nadpolovičná väčšina všetkých prítomných 

Vyhlásenie hlasovania obyvateľov o odvolaní starostu pre hrubé 
porušovanie povinností a zákonnosti 

Nadpolovičná väčšina všetkých prítomných 

Rozhodovanie o tom, či nastalo nesplnenie alebo porušenie povinnosti z úst. 
Zákona č. 357/2004 Z. z. 

Nadpolovičná väčšina všetkých prítomných 

Prijatie nariadenia 

3/5 väčšina prítomných 

Zastavenie konania o nesplnení alebo porušení povinnosti z úst. Zákona č. 
357/2004 Z. z. 

3/5 väčšina prítomných 

Potvrdenie uznesenia, ktorého výkon starosta pozastavil 

3/5 väčšina všetkých poslancov 

Koncesné zmluvy 

3/5 väčšina všetkých poslancov 

Dôvody hodné osobitného zreteľa 

3/5 väčšina všetkých poslancov 
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Voľby HK v druhom kole 

Najväčší počet platných hlasov (relatívna väčšina) 

V obecnej rade – akékoľvek uznesenie 

Nadpolovičná väčšina všetkých prítomných (uznášaniaschopnosť 

 

 

 

PRÍLOHA 2 - VZOR ZOSUMARIZOVANÝCH UZNESENÍ 

Program XX zasadnutia OZ  Kšinnázo dňa: 

1) 

2) 

3) 

K bodu 1) 

Uznesenie č. XXX/….zo dňa XX.XX.2016 Obecné zastupiteľstvo v Kšinneji A/ 
- berie na vedomie - 1. správu o kontrole plnenia uznesení OZ B/ - predlžuje 
termín pre splnenie nasledovných uznesení – 1. Uznesenie č. XX/2016 zo dňa 
XX.XX. 

T: do konca roka 2016 zodpovedný: XY 2. Uznesenie č. XX/2016 zo dňa XX-
XX. 

T: do 31.12.2016 zodpovedný: XY C/ - ruší – 1. Uznesenie č. XX zo dňa 
XX.XX.2015 

Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 5-tich Kvórum na schválenie 
uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 3 a viac za: 5 (XY, 
XYZ, XXX, XXY, YXZ) proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo schválené. 

Podpísal: YYY v.r., starosta obce K bodu 2) Uznesenie č. XXX/2016 zo dňa 
XX.XX.2016 Obecné zastupiteľstvo v  Kšinnej A/ - berie na vedomie - 1. 
Správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu od posledného 
zasadnutia OZ 
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Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 5-tich Kvórum na schválenie 
uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j.3 a viac za: 5 (XY, 
XYZ, XXX, XXY, YXZ) proti: 0 zdržal sa: 0 Uznesenie bolo schválené. 
Podpísal: YYY v.r., starosta obce K bodu 3) Uznesenie č. XXX/2016 zo dňa 
XX.XX.2016 Obecné zastupiteľstvo v Kšinneji A/ - berie na vedomie - 1. 
Správu o výsledku kontroly pokladne hlavního kontrolóra obce Kšinná 

Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 5-tich Kvórum na schválenie 
uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 3 a viac za: 4 (XY, 
XYZ, XXX, XXY)) proti: 0 zdržal sa: 1 (YXZ) Uznesenie bolo schválené. 
Podpísal: YYY v.r., starosta obce 

XX v.r., 1. overovateľ XY v.r., 2. overovateľ 

15 

Návrh na uznesenie 

Obecného zastupiteľstva v Kšinnej 

K bodu: 

Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Kšinnej 

 Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej schvaľuje Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva obce Kšinná uznesením ………………. Zo  dňa……. Rokovací 
poriadok obecného zastupiteľstva obce Kšinná nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. 
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PRÍLOHA č.3 –Sprievodný list k Všeobecne záväznému nariadeniu/VZN/ 

Návrh  VZN bol doručený na OÚ Kšinná dňa………/kým/ 

Návrh VZN bol zverejněný na úradnej tabuli dňa……./kým/ 

Návrh VZN bol zveřejněný na internetovej stránke  obce dňa…../ kým/ 

Pripomienky k VZN boli-/ neboli/ podané dňa…. / k ým/ 

 


