
Mestské zastupitel'stvo mesta Poprad na základe § 1l ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 1l
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Rokovací poriadok
Mestského zastupitel'stva mesta Poprad

Článok l
Úvodné ustanovenie

Rokovací poriadok upravuje spósob prípravy, zvolávanie, rokovanie mestského
zastupiterstva, jeho uznášanie sa a kontrolu plnenia jeho uznesení.

Článok 2
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupitel'st-va

l.Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiterstva zvolá primátor zvolený
v predchádzajúcom volebnoi'n období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykoiiania
volieb. Ak primátor iiezvolá ustanovujúce zasadn?itie mestského zastupiterstva, zasadimtie
mestského zastripitel"stva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor
nie je prítomiiý, alebo odi'nietne viest' takto zvolané zasadnutie mestského zastupitel'stva,
vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný, alebo odmietne viest' zasadnritie
mestského zastupiterstva, vedie ho iiiý poslanec poverený mestským zastupitel'stvom.

2. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiterstva sa riadi týmto programoi'n:
otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitel"stva,
oboznáinenie s výsledkai'ni volieb,
zloženie sl'ubu novozvoleného primátora,
zloženie sl'ubu poslancov novozvoleného mestského zastupitel'stva,
príhovor novozvoleného primátora.

3. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiterstva otvorí a vedie až do zloženia sl'ubu
novozvoleiiého primátora doterajší primátor.

Článok 3
Príprava zasadnutia mestského zastupitel'stva

1. Mestské zastupitel'stvo zasadá podl'a plánu zasadnutí mestského zastupitel'stva
schváleného mestským zastupitel"stvom spravidla raz za 2 mesiace (v d'alšom texte
,,plánované zasadnutia") a podl'a potreby na zasadnutiach zvolaných mimo plánovanýcli
termínov (v d'alšom texte ,,neplánované zasadnutia"). Prípravu zasadnutia mestského
zastupitel'stva organizuje primátor vsúčinnosti so zástupcaini primátora, poslancaini
a d'alšíi'ni orgánmi zriadenými mestským zastupitel'stvom.



2. Neplánované zasadnutie móže byt' zvolané primátorom na prerokovanie závažných alebo
neodkladných úloh a pri slávnostných príležitostiach.

3. Prii'nátor urcí najmenej 3 dni pred plánovaným zasadnutím miesto, čas a návrli programri
zasadnutia. Primátor určí najmenej 1 deň pred neplánovaným zasadnutím miesto, čas
a návrh programu zasadnutia.

4. Materiály na rokovanie musia byt' vypracované v súlade s platnými všeobeciie záváznými
pí-ávnymi predpismi anormatívnymi aktmi i'nesta. Musia byt' ?irčité, zrozumitel'né,
vypracovaiié teriniiiologicky presne a zretel'i"ie, bez vecnýcli nedostatkov.

5. Materiál určený na zasadnutie mestského zastupitel'stva musí obsahovat' naji'n;á:
- názov materiálu,
- dóvodovú správu,
- návrh na uznesenie.

6. K materiálu na zasadnutie mestského zastupiterstva zaujme stanovisko príslušná komisia,
predkladatel' je povinný predložit' k predkladanéinu i'nateriálu aj jej uznesenie.

7. Materiál na zasadnutie pripravujú príslušné organizačné zložky mestského úradu, resp.
mesta, organizácie zriadené mestom, alebo právnické osoby založené inestom a poslanci
mestského zastupitel'stva. Predkladatel' materiálu zodpovedá za fori'nu a obsah maleriálu.

8. Každý predkladatel' materiálu je povinný doručit' i'nateriál na plánované zasadmitie
i'nestského zastupitel'stva velektronickej forine cez aplikáciri digitáliqe zasthipitcl'stvo
iiajneskór do 9 dní pred plánovaiiým dňom rokovania. V prípade iieplánovaiiélio zasadmaíia
tak urobí do 1 dňa pred stanoveným dňoin rokovania. Materiál, ktorý podlielia poviiinérrm
zverejňovaniu podl'a zákona č. 369/1990 Zb. oobecnoin zriadení vznení neskoršícli
predpisov alebo podra osobitného predpisu, je predkladater materiálu poviiiný predložit'
najneskór 3 pracoviié dni pi-ed dňom povinného zverejiienia aj referátu právneinu
mestského úradu apríslušnej organizač.nej zložke, do pósobnosti ktorej spadá vecná
stránka predkladanélio materiálu, ak táto organizačná zložka nie je jeho predkladatel'om.

9. Materiál na zasadnutie mestského zastupiterstva v aplikácii digitálne zastupitel'stvo sa
zverejní na stránke digitálne mesto Poprad 7 dní pred plánovaným zasadnutím mestského
zastupitel'stva a l deň pred neplánovaným zasadnutím mestského zastupitel'stva.

Článok 4
Zvolávanie zasadnutí a program zasadnutia mestského zastupitel'stva

1. Zasadnutia mestskélio zastupiterstva zvoláva a veďie prii'nátor. -V prípaďe neprítomnosti
primátora zasadnutia vedie zástupca primátora podl'a poradia určeného v písomnom
poverení.
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2. V prípadoch, kedy má rokovaiiie mestského zastupitel'stva viest' iný poslanec poverený
mestským zastupitel'stvom, je týmto povereným poslancom najstarší poslaiiec prítomný
v rokovacej miestnosti, ak mestské zastupitel'stvo nerozliodne inak.

3. Plánované zasadnutie mestského zastupiterstva sa koná podl'a plánu zasadnutí.

4. Neplánované zasadnutie mí"že byt' zvolané primátorom na prerokovanie závažných alebo
neodkladných úloli a pri slávnostných príležitostiacli.

5. Poradie bodov progr:amu zasadmitia mestského zastupitel'stva navrhuje primátor.

6. Návrh programu zasadnutia mestského zastupitel'stva sa zverejňuje na úradnej tabrili
v meste a na webovoin sídle mesta 3 dni pred zasadnutím inestskélio zastupitel'stva (d'alej
len pí5vodný návrh programu).

7. Mestské zastupitel'stvo sclwal'uje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia.

8. Procedúra schval"ovania návrhu programu zasadnutia je nasledovná:

8.1. Predsedajúci najskór otvorí diskusiu, počas ktorej je možné predkladat' návrhy
na zmenu p«"vodnélio návrhu programu. Pod zmenou sa rozuinie doplnenie alebo
vypustenie bodov póvodného návrhu.

8.2. Ak z diskusie vyplynulo, že poslanci nepodali návrh na zmenu pí5vodného návrhu
programu, hlasuje sa o póvodnom návrhu. Na schválenie póvodného návrhu progranui
je potrebiiá nadpolovičná váčšiiia prítomných poslancov.

8.3. Ak z diskusie vyplynulo, že poslaiici navrlili zmenu (zmeny) p5vodiiél'io iiávrhu
programu, predsedajúci dáva lilasovat' o každoin jediioin iiávrhu samostatne v poradí.
v akom boli návrhy predložené. Na prijatie uznesei'iia o týclito návrlioch je poti-ebiiá
nadpolovičná váčšina všetkých poslancov.

8.4. Ak dójde k prijatiu uznesenia (resp. uznesení) o zmene (zmenách) póvodnélio iiávi-]'m,
hlasrije sa o zmenenom programe ako celku. Na jelio prijatie je potrebná nadpolovičná
váčšina prítomných poslancov.

9. Návrhy na zmeny programu zasadnutia mestského zastupitel'stva je možné podávm' len na
začiatku zasadnutia postupom podl'a ods. 8 tolito článku. Menit' program zasadrmtia
mestského zastupiterstva v priebehu zasadnutia sa nepripúšt'a.

Článok 5
Rokovaiiie mestského zastupitel'stva

1. Zasadnutia mestského zastupitel'stva sú verejné, ak zastupiterstvo nevyhlási rokovanie
za neverejné v zi'nysle platnej právnej úpravy.
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2. Okrem poslancov a členov komisií mestského zastupitel'stva sa na rokovanie i'nestského
zastupitel'stva mí5žu pozvat' zástupcovia vlády Slovenskej rep?ibliky, poslaiici NR SR,
zástupcovia d'alších štátnycli úradov, vedúci organizácií, ktorých zriad'ovatel'oi'n je mesto,
zástupcovia inýcli práviiických osí5b i'nesta. Zo zamestnancov mesta sa zasadaiiia
zúčastňrije prednosta i'nestského úradu, vedúci odborov mestského úradu, hlaviiý kontrolór,
náčelník mestskej polície, riaditelia organizácií zriadených mestom, resp. zástupcovia
právnických osób zriadenýcli alebo založenýcli mestom, prípadne d'alšie osoby, ktorých
prítomnost' na zasadnutí mestského zastupiterstva je potrebná, alebo vyplýva z osobitných
predpisov.

3. Mestské zastupiterstvo rokuje vždy vzbore. Poslanci mestského zastupiterstva majú
určené miesta podra politických klubov. Ostatní účastníci zasadnritia sa riadia zasadacím
poriadkom.

4. Predsedajúci otvorí zasadnutie v stanovenom čase. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná
váčšina všetkých poslancov do 30 i'ninút po stanovenom čase iia otvorenie rokovania, alebo
ak klesne počet poslancov v rokovacej sále počas rokovania pod nadpolovičnú
v;ačšimi všetkých poslancov, mestské zastupitel'stvo nie je uznášaniaschopné.

5. Poslanec je povinný ospravedlnit' svoju neúčast' na zasadnutí mestského zastupitel'stva
iiajmenej 1 deň pred zasadnutím mestského zastupiteí'stva elektronicky prostredníctvoin
e-mailovej adresy poslanci@msupoprad.sk.
Vo výnimočných prípadoch (najm;4 zo zdravotných dí5vodov) móže neúčast' poslanca
ospravedlnit' predsedajúci aj v deň rokovania MsZ.

6. Po schválení programu zasadnutia mestského zastupitel'stva podl'a čláiiku 4 ods. 8 tohto
rokovacieho poriadku predsedajúci spravidla predloží na scliválenie návrh členov
návrliovej komisie a jej predsedu, určí zapisovatel'a a overovaterov zápisnice.

7. Pred začiatkom každélio hlasovania predsedajúci upozorní, že sa bude hlasovat'.

8. Pred prijatím uznesenia k prejediiávaiiému bodu programu si zastupiterstvo vypočri?je
stanovisko i'nestskej rady apríslušnej komisie. O odborné staiiovisko móže požiadata
prednostu mestského úradu vedúcich príslušných organizačnýcli zložiek mestského úradu,
resp. mesta, vo veciach patriacich do p6sobiiosti mestského úradu, resp. mesta, riaditel'ov
organizácií zriadených mestom a zástupcov právnických osób založených mestom.

9. Každý bod, ktorý je súčast'ou schváleného programu zasadnutia, uvedie predsedajúci.
Správy, návrhy a všeobecne závázné nariadenia, ktoré sú zaradené na rokovanie mestského
zastupitel'stva, prednesie spravidla predkladatel' materiálu.

10. Do diskusie sa hlásia poslaiici elektronickým hlasovacím zariaden?ím. V prípade poruchy
elektreí.ickéťe hlasevaciehe zariadenia Sa poslanci prilqia-si?i?jú písomne alebo zdvilinutíi'n
ruky a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo zdvihnutím ruky.

11 . Primátor udel'uje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po
nich ostatným účastníkom rokovania.
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12.Poslanec rm5že kprerokúvaiiému bodu vystťipit' smaximálne dvoma diskusnými
príspevkami. Diskusiiý príspevok poslaiic:a rruože trvat' maxii'náliie 5 i'niiíít. Poslaiiec inóže
vopred požiadat' ospojenie časových limitov. Ak ?je pi-ekročený uvedený limit,
predsedajúci m6že odobrat' liovoriacemu slovo.

13. Každý poslanec mestského zastupiterstva má právo reagovat' na diskutrijúceho ?jedno?i
faktickou poznámkou. Faktická poznámka nesmie presiahnut' jediiu minútu. Faktickou
poznámkou mí5že poslanec reagovat' len na predchádzajúci diskusný príspevok. Faktickou
poznámkou nemožno reagovat' na faktickú poznámku iného poslanca. Ak je prekročený
uvedený limit, predsedajúci inóže odobrat' hovoriacemu slovo.

14. Osoby prítomné na zasadnutí i'nestského zastupitel'stva iiesmú r?išit' predsedajúceho ani
diskutujúceho pri jelio prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že neliovorí
v súvislosti s prerokúvaným bodom, rnóže mu predsedajúci odňat' slovo s tým, že na jelio
požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovat' poslancom.

15. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Fairópskeho parlamentri,
zástupca vlády SR alebo iného štátneho orgánu slovo, sa mu udelí. Slovo sa iní5že udelit' aj
ktorémukol'vek obyvatel'ovi mesta.

16. Osobám prítomnýi'n iia zasadnutí mestskélio zastupitel'stva, ktorí sa prihlásia do diskrisie,
s výnimkou osí"b, ktorým sa slovo udelí podl'a ods.]5 prvej vety tohto článku, sa ?idelí
slovo len so súhlasom poslancov a len v súviSlosti s prerokúvaným bodoin programri
s maximálnou í:lÍžkou vystúpenia 5 minút. Poslanci udel'ujú súhlas hlasovan?ím.

17. Zástupcovia masmédií a verejnost' sa mí5žu zdržiavat' len iia miestach pre nich rirčených
a nesmú rušit' priebeh zasadnutia. V prfpade nevhodného správania, porušovania pravidiel
slušnosti alebo rušeiiia zasadnutia, míže predsedajúci rušitel'a vykázat', alebo ho iiechat'
vyviest' pracovníkmi mestskej polície z rokovacej miestnosti.

18.Diskutujúci príspevky prediiášajú do mikrofónu. V rámci diskusie predložené
pozmeňujúce alebo doplňu.júce návrhy k predkladanérrm inateriáhi. alebo k návrhri iia
uznesenie, musia byt' sformulované jasne, rirčite a zrozuinitel'iie a písomne predložeiié
návrhovej komisii.

19. Diskusia sa končí vtedy, ked' vystúpili všetci prihlásení poslanci, resp. iné osoby, ktorým
bolo udelené slovo v súlade s týmto rokovacím poriadkom.

20. Primátor mesta vyhlási prestávku z vlastnej iniciatívy alebo na návrl'i aspoň 3 poslancov,
alebo na návrh predsedu poslaneckého klut»u. O týchto iiávrhoch sa hiasuje.

2] . Rokovanie mestského zastupitel'stva je mtížné prerušit' uznesením. Takéto ?iznesenie musí
obsahovat' ustanovenie o čase, mieste a dátume pokračovania mestského zastupitel'stva.
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22. Mestské zastupitel'stvo móže v odí5vodnených prípadoch (napr. ak sú k prerokúvanej veci
nejasnosti, alebo ak je kprerokúvanej veci vel'a pozmeňujúcich alebo doplňujúcich
návrhov, ktoré zásadne menia obsah predkladanélio návrhu) hlasovaníi'n rozhodiiút'
o prerušení rokovania o určitoin bode, alebo o odložeiií hlasovaiiia o prerokúvaiion"i bode
v rámci tohto istého zasadnutia mestského zastupiterstva a lilasovat' o ňom neskí5r ako
bezprostredne po prerokovaní príslušného bodu. V prípade prerušenia rokovania
o určitom bode mestské zastupiterstvo v uznesení o pi-erušení rokovaiiia k bodu progi'ainu
spravidla určí, kedy sa bride pokračovat' v rokovaní o pi-emšenom bode.

Článok6
Príprava a schval'ovanie uznesení mestského zastupitel'stva

a všeobecne závázných nariadení mesta

1. Návrliy uznesení mestského zastupitel'stva sa pripravuf3ú s predkladanými materiálmi a sú
ich súčast'ou. Návrhy na zmenu uznesení rnóžu poslanci predkladat' počas diskusie
k daiiénm bodu programu.

2. Návrhy na zi'nenri návrhov uznesení (d'alej aj ako ,,pozineňujúce alebo doplňujúce
návrhy") predkladajú poslanci návrhovej komisii písomne, pričom musia byt' opatrené
podpisom predkladatera.

3. Návrhy na uziiesenie mestského zastripitel'stva predkladá predseda iiávrhove.j ]<on"iisie.
ktorý pred hlasovaním zrekapituluje návrhy, o ktorých sa bude lilasovat'.

4. Návrh na zmenu návrhu uznesenia predkladá mestskému zastupitel'stvu na schválenie
predseda návrhovej komisie v poradi, v akoi'n boli prednesené. Predsedajúci dáva o týchto
návrhoch hlasovat'. Vprípade, že zastupitel'stvo zmenu náwhri neschváli, hlasuje
sa o póvodnom iiávrhu.

5. Pokial' povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiterstvo
osobitne hlasovalo o jednotlivýcli bodoch navrhovanélio uznesenia, poi-adie týchto bodov
rirčí návrhová komisia.

6. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo vo viacerých variantoch,
hlasuje mestské zastupiterstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou.
Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.

7. Hlasuje sa verejne. Hlasovanie nie je možné prerušit'. Počas iieho nie je možné nikomu
udelit' slovo.

8. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná váčšina prítomných poslancov, ak
zákon neustanovuje inak.

9. Na prijatie všeobecne závázného nariadenia mesta (d'alej len ,VZN") je potrebný súhlas
trojpátinovej váčšiny prítomných poslancov. Ak poslanci podajú kiiávrhu VZN
pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa o každom návrhu samostatne.
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Pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná váčšina
prítomných poslaiicov. Následne sa lilasuje o VZN ako celku, vrátane pozmeňovacích
a doplňujúcich návrhov, pričom na jeho prijatie je potrebný súhlas trojpátinovej váčšiny
prítomných poslancov.

10. Na prijatie uznesenia o schválení koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác
alebo koncesnej zmluvy na poskytnutie služby je potrebná trojpátinová váčšina všetkých
poslancov.

11. Uznášat' sa na oprave alebo zrrišení uznesenia, ktoré má právne alebo iné nedostatky,
inožno kedykol'vek.

12. VZN a uznesenie i'nestského zastupitel'stva podpisuje primátor najneskí5r do 10 dní od ich
schválenia mestským zastupitel'stvoi'n.

13. Ak bol výkon uznesenia primátorom pozastavený týin, že ho nepodpísal v určenej lehote
podl'a ods. 12 tolito článku, musí byt' táto skutočnost" na pozastavenom uznesení
vyznaČená.

14. Uznesenia, ktoré boli podpísané, ako aj riznesenia, ktorýcli výkon bol pozastavený,
sa zverejňujú na úradnej tabuli v meste a na webovom sídle mesta do 15 dní od ich
schválenia.

Článok 7
KontroJa plnenia uznesení mestského zastupitel'stva

1 . Mestský úrad vytvára podinienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami í'nestského
zastupiterstva a vykonáva všeobecne závázné nariadenia mesta.

2. Uznesenia sa vyhotovujú písomne a predkladajú sa jednotlivým vedúcim organizačných
zložiek mestského úradu, riaditel'om organizácií zriadených mestom, štatutárnym orgánom
právnických osób založených mestom do 5 dní po podpísaní primátoroi'n mesta.

3. Mestský úrad predkladá na každom zasadnutí mestského zastupitel'stva prostredníctvom
prednostu mestského úradu kontrolu plnenia uznesení.

Článok 8
Interpelácie posiancov

1. Poslanci majťi právo na zasadaiií Mestského zastupiterstva klást' kvalifikované otázky
primátorovi, členom mestskej rady, prednostovi mestského úradu, hlavnému kontrolórovi,
náČe}nÍRovi mestskej pOiÍCie, VeďÚCim ÚtVarOV meStSké}10 úraďu, íeSp. [-I-lebta, iiaďitei'Oí-l-l
organizácií zriadených mestom azástupcom práviiických osób založených mestom vo
veciach výkonu ich práce, plnenia uznesení mestského zastupitel'stva a uplatňovania VZN
(d'alej len ,,interpelácia").

2. Interpelácia sa podáva písomne.
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3. V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je i'nožné odpovedat' na rokovaní zastupitel'stva,
musí sa poslancovi zaslat' písomná odpoved' do 30 dní po zasadaní inestského
zastupiterstva.

Článok 9
Organizačno - technické zabezpečenie zasadnutí mestského zastupitel'st'va

1. O rokovaní mestského zastupitel'stva sa spíše zápisnica na základe zvukového záznamu,
ktorá obsahuje záziiain o tom, kto viedol zasadnutie, počet prítomných poslaiicov,
schválený obsah programu zasadnutia a prijaté uznesenia. Zvukový záznam zo zasadnutia
mestského zastupiterstva sa zverejňuje na webovoin sídle mesta do ] 5 dní od konania
zasadnutia mestského zastupitel'stva.

2. Zápisnicri zo zasadnutia podpisuje primátor, určení overovatelia, prediiosta mestskélio
úradu a zapisovatel'. Zápisiiica sa musí vyhotovit' do 10 dní od konania mestského
zastupiterstva a zverejňuje sa na webovom sídle mesta do 5 dní od jej vyhotovenia.

3. Všetky materiály zo zasadaní mestského zastupitel'stva sa archivujú podl'a zásad
upravenýcli v registratúriiom poriadku mestského úradu.

4. Zasadnutie mestského zastupitel'stva organizačno - technicky zabezpeču?je i'nestský úrad.

Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto Rokovaaieho poriadku schval'uje inestské
zastripitel'stvo nadpolovičnou váčšinou prítomných poslancov mestského zastripitel'stva.

2. Poslaiici mestského zastupitel'stva, predkladatelia materiálov aiiié osoby pi-ítomnéna
zasadnutí mestského zastupitel'stva sú povinní riadit' sa týmto Rokovacím poriadkom
a dí5sledne dodržiavat' jelio ustanovenia.

3. Rokovací poriadok schválilo
28. 02. 2019.

mestské zastupitel'stvo uznesením č. 39/2019 dňa

4. Rokovací poriadok nadobúda účinnost' 1 . marca 2019.

5. Nadobudnutím účinnosti tohto Rokovacielio poriadku sa ruší Rokovací porik$k schválený
uznesením č. 107/2018 zo dňa 14. 06. 2018.

.». . .,g
?

l

Ing. Aiiton Daiiko
primátor i'nesta

/
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UZNESENIA Z 2. PI,ÁNOVANÉHO ZASÁDNU'I'IA MESTSK'ÉHO
ZASTUPITEIžSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA

28. FEBRUÁRA 2019

Uznesenie č. 39/2019

K bodu 6. N?????áv???rli iia schválenie Rokovacieho poriadku Mestskélio zq5tu?p?????itel'stya @esta Pgl2yad

Mestské zastupiterstvo mesta Poprad
schval'uje
Rokovací poriadok Mestskélio zastupitel'stva mesta Poprad

/j
?

/
? íť

?

/
V Poprade, dňa 1 . i'narca 2019

Ing. ,nton Danko
primátor mesta



Dopinok Č. 1
Rokovacieho poriadku

Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad

Článok9a

1. Primátor mesta je v súvislosti s paridemickou situáciou spósobenou šírením ochorenia
Covid-19 v spojení s ustanovením ~ 30f zákona NR SR Č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia
a dopÍňajú niektoré zákony v pósobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19, oprávnený určit‘, že zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Poprad sa uskutoční prostredníctvom informačno-komunikačnej
technológie.

2. Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad podľa odseku 1 tohto Článku sa
vzt‘ahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad
v znení schválenom uznesením Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad č. 39/2019 zo dňa
28.02.2019 primerane, s výnimkou ustanovení článku 5 ods. 1., 3., 10., 17. a 18., ktoré sa pri
takomto rokovaní neaplikujú.

3. Diskutujúci prihlásení do diskusie prednášajú príspevky až potom, čo ich predsedajúci
k tornu vyzve.

4. V rámci diskusie predložené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predkladanému
materiálu alebo k návrhu na uznesenie musia byt‘ sforrnulované jasne, určite a zrozumitel‘ne
a musia byt‘ osobou, ktorá ich predkladá, preČítané.

Článok lOa
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dopinok Č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválilo
mestské zastupitel‘stvo uznesením Č. 246/2020 dňa 11.11.2020.

2. Doplnok Č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Poprad nadobúda
účinnost‘ dňa 12.11.2020.

Ing. Anton Danko
primátor mesta



UZNESENIA Z 5. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO

DŇA 11. NOVEMBRA 2020

Uznesenie Č. 246/2020

K bodu 5. Dopinok Č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schval‘uje
Dopinok Č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Poprad

Ing. Anton Danko
primátor mesta

V Poprade, dňa 12. novembra 2020

Li



UZNESENIA Zo 1. PLÁNOVANÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO

DŇA 13. DECEMBRA 2022

Uznesenie Č. 288/2022

K bodu 8. Návrh na schválenie Dopinku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitei‘stva
mesta Poprad

Mestské zastupitei‘stvo mesta Poprad
schval‘ u je
Dopinok Č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitei‘stva mesta Poprad

V Poprade, dňa 13. decembra 2022

Ing. Anton Dai~ko
primátor mesta



Dopinok Č. 2
Rokovacieho poriadku

Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad

Mestské zastupitel‘stvo mesta Poprad na základe ~ 11 ods. 4 písm. k) a ~ 12 ods. 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Dopinok Č. 2 k
Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad, ktorým sa mení Clánok 3
nas ledovne:

1.
V bode 1 sa mení text nasledovne: Mestské zastupitel‘stvo zasadá podl‘a potreby, spravidla raz
za tn mesiace. Termín nasledujúceho plánovaného zasadnutia mestského zastupitel‘stva oznámi
primátor na konci každého zasadnutia mestského zastupitel‘stva. Mestské zastupitel‘stvo sa na
riešenie naliehavých úloh móže zíst‘ aj neplánovane mimo plánovaného termínu (v d‘alšom
texte „neplánované zasadnutie“). Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva organizuje
primátor v súčmnnosti so zástupcami primátora, poslancami a d‘alšími orgánmi zriadenými
mestským zastupitel‘stvom.

2.
V bode 3 sa mení text nasledovne: Primátor určí najmenej 3 dni pred pláiiovaným zasadnutím
miesto, čas a návrh programu zasadnutia. Primátor určí najmenej 3 dni pred neplánovaným
zasadnutim miesto, čas a návrh programu zasadnutia.

3.
V bode 8 sa mení text nasledovne: Každý predkladatel‘ materiálu je povinný doručit‘ materiál
na plánované zasadnutie mestského zastupitel‘stva v elektronickej forme cez aplikáciu digitálne
zastupitel‘stvo najneskór do 9 dní pred plánovaným dňom rokovania. V prípade neplánovaného
zasadnutia tak urobí do 3 dní pred stanoveným dňom rokovania.

Ostatné ustanovenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad zostávajú
bez zmeny.

Tento doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad bol
schválený Mestským zastupitel‘stvom mesta Poprad dňa 13.12.2022 uznesením č. 288/2022.

Tento doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel‘stva mesta Poprad nadobúda
účinnost‘ dňom podpísania uznesenia o jeho schválení.

Ing. Anton Danko
primátor mesta


