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mesta: 
 

 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 
 



 

 

Dôvodová správa č............ 
 

Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou 
 

Dôvodom návrhu na prijatie nového rokovacieho poriadku MsZ mesta Moldava nad Bodvou je zvýšiť jeho 

kvalitu po obsahovej stránke, a to podrobnejšou úpravou pravidiel, podmienok a spôsobu prípravy a 

priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne 

záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsobu kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh 

týkajúcich sa miestnej samosprávy, a to v súlade s účinnosťou poslednej  veľkej novely č. 70/2018 Z. z. 

ktorou sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, tak, aby bol pre orgány mesta, ako aj občanov 

mesta zrozumiteľný, jasný a transparentný.  

Vízia návrhu vychádza zo snahy o maximálnu transparentnosť a otvorenosť činnosti obecnej 

samosprávy a zo snahy čo najviac zjednodušiť občanom prístup k informáciám. Predkladaný rokovací 

poriadok sa v niektorých bodoch orientuje na elektronizáciu vo verejnej správe ( najmä prijatím zákona č. 

305/2013 o  e – Governmente ) prostredníctvom  internetu, ktorý sa stáva čoraz rozšírenejším prostriedkom 

komunikácie, a to za primeraného použitia úpravy týkajúcej sa zverejňovania informácii podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.  

Zámerom predkladaného návrhu rokovacieho poriadku je vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov 

obce a ďalších osôb na samospráve obce, ktorým toto právo zabezpečuje  nie len najvyšší zákon štátu, a to 

Ústava SR, ale aj právne predpisy nižšej právnej sily. Predkladateľ navrhovaného rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou sa pri zabezpečení práv obyvateľov mesta, ale aj práv 

iných osôb (osoby ktoré majú na území mesta nehnuteľný majetok, platia miestu daň alebo miestny 

poplatok, sú v obci prihlásené na prechodný pobyt, alebo majú čestné občianstvo obce) riadil Ústavou SR, a 

to konkrétne čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania právo zúčastňovať sa 

na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov, čl. 2 ods. 1 podľa ktorého 

štátna moc pochádza od občanov, ako aj zákonmi nižšej právnej sily, ktoré upravujú práva osôb zúčastňovať 

sa a aktívne podieľať na samospráve mesta. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa 

obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce. Okrem práva voliť a byť volený do orgánov obce,  práva 

hlasovať v miestnom referende, práva zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na 

nich svoj názor, má aj právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a právo obracať sa so 

svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce (§3 ods. 2 písm. c) a d) zákona). Právo zúčastniť sa na 

zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa na orgány obce majú aj ďalšie osoby, ktoré majú právo podieľať sa 

na samospráve obce podľa § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Petičné právo je zaručené v čl. 27 ods. 1 

ústavy a bližšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Účelom tohto návrhu je upraviť výkon 

týchto práv v podmienkach mesta tak, aby ich mohli obyvatelia obce a ďalšie osoby reálne uplatňovať 

a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v meste. 

Počas spracovávania tohto návrhu rokovacieho poriadku sa predkladateľ materiálu nechal inšpirovať aj 



 

 

nezávislými odbornými organizáciami ako VIA IURIS, Transparency International Slovensko, ktorých 

strategickými témami je participácia občanov sa správe veci verejných, ako aj odbornými názormi 

vychádzajúcich z kancelárie Verejnej ochrankyne práv SR, ktoré sa vo veľkej miere zaoberajú pochopeniu 

úlohy transparentnosti pri výkone verejnej správy a budovaniu vzťahu občan-orgán verejnej správy. 

Podľa vyššie uvedených cieľov predkladateľa sa priznáva právo účasti obyvateľov mesta a ďalších 

osôb na zasadnutiach MsZ a právo vystúpiť v rozprave, a to prostredníctvom bodu programu pod názvom 

Vystúpenie verejnosti, ktorý sa prerokuje na každom riadnom zasadnutí MsZ vzhľadom k tomu, že sa na 

rokovaniach mestského zastupiteľstva rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vypracovaním 

nového rokovacieho poriadku predkladateľ spracoval aj inštitút občianskej iniciatívy, prostredníctvom 

ktorého budú mať obyvatelia obce, ako aj osoby podľa § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení právo 

adresovať MsZ svoje podnety, návrhy a sťažnosti formou petície. Stane sa tak v prípade, ak sa pod návrh 

podpíše aspoň 1 000 osôb, alebo aspoň 8% obyvateľov obce s volebným právom. V takom prípade sa bude 

zastupiteľstvo musieť návrhom zaoberať, zástupca alebo zástupcovia petičného výboru budú môcť návrh 

predniesť a obhajovať na zasadnutí zastupiteľstva a zastupiteľstvo bude o návrhu hlasovať.  

V súlade s vyššie uvedeným, preto poslanci Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na 
základe § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijímajú :  

 
 

Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. ..../2018 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019  
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 ruší  
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou schválený písm. B, číslo 6., 
ktorý nadobudol platnosť dňa 16. 9. 2010. 

 

 schvaľuje  
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou  
 
 
Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 
 
 
           
 
           


