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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

schváleného dňa 28.09.2015, s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

 

1. Článok 8   

Program zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 

a) bod č. 1 za prvou vetou doplniť textom:  

 

V prípade, že bol do návrhu programu zaradený materiál s rovnakým obsahom – čiže, 

týkajúci sa rovnakých skutočností, ako aj s rovnakým obsahom (predmetom), ktorý 

bol dvakrát za sebou na rokovaniach MZ odmietnutý, s výsledkom, že návrh doposiaľ 

nebol akceptovaný, schválený alebo bol odmietnutý, o jeho vypustení, alebo 

ponechaní v programe rozhodujú vždy poslanci MZ v Žiline samostatným hlasovaním 

pred schválením programu ako celku.  

 
 

2. Článok 10  

Hlasovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 

  

a) Pôvodné body 6, 7, 8, 9, 10 a 11 označiť ako body s novým číslovaním  7, 8, 9, 10, 

11 a 12, t.z. posunúť číslovanie, a následne: 

 

b) bod 6 doplniť textom: 

„Materiál, ktorý je predložený na rokovanie MZ v Žiline, v ktorom je uvedený návrh 

na uznesenie Berie na vedomie, má len informatívny charakter,  preto  nie je možné si 

ho  zamieňať so schvaľovacím uznesením a z takto prijatého uznesenia, ako aj 

prerokovávaného materiálu, nie je možné, aby vyplývali aktivity bez 

definovania  finančného krytia a prijatia následného schvaľovacieho uznesenia.“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo, ako kolektívny orgán obce, rokuje a rozhoduje v zbore. Vôľa 

zastupiteľstva sa vyjadruje prostredníctvom obsahu uznesení. Schválené uznesenie nadobúda 

platnosť a je záväzné.  
Rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a dokladov na rokovanie, spôsob 

uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta a uznesení mestského 

zastupiteľstva,  ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh, 

týkajúcich sa samosprávy. 

V záujme skvalitnenia, jednoznačného zadefinovania postupov a odstránenia rôznych 

pochybností a nejasností v rámci prijímania uznesení mestského zastupiteľstva bolo potrebné 

jednoznačne zadefinovať proces schvaľovania, resp. neschvaľovania, uznesení mestského 

zastupiteľstva v nadväznosti na proces hlasovania k jednotlivým uzneseniam na rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

Doplnenie bodu č. 1 do Článku 8 (Program zasadnutí mestského zastupiteľstva) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline má svoje opodstatnenie z titulu, aby 

poslanci mestského zastupiteľstva nerokovali opakovane o záležitostiach, ku ktorým už ako 

kolektívny orgán jednoznačne svoj postoj a vôľu vyjadrili. 

Doplnenie bodu č. 6 do Článku 10 (Hlasovanie na zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline má svoje 

opodstatnenie z titulu, aby poslanci mestského zastupiteľstva mali jasne zadefinované 

uznesenie, ktoré by malo byť jasným a nespochybniteľným výstupom prejavu vôle a 

následného hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny, s cieľom 

aplikovať poznatky z praxe v súlade s platnou legislatívou, so zámerom jednoznačne 

zadefinovať proces hlasovania pri predkladaní niektorých dokumentov na rokovanie 

mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Predkladaný materiál je v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLASTNÝ MATERIÁL  

 

 

Článok 8 

Program zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 

Bod č. 1 za prvou vetou doplniť textom:  

 

V prípade, že bol do návrhu programu zaradený materiál s rovnakým obsahom – čiže, 

týkajúci sa rovnakých skutočností, ako aj s rovnakým obsahom (predmetom), ktorý bol 

dvakrát za sebou na rokovaniach MZ odmietnutý, s výsledkom, že návrh doposiaľ nebol 

akceptovaný, schválený alebo bol odmietnutý, o jeho vypustení, alebo ponechaní v programe 

rozhodujú vždy poslanci MZ v Žiline samostatným hlasovaním pred schválením programu 

ako celku.  

 

 

Článok 10  

 Hlasovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 

 

Nový bod č. 6 

 
Materiál, ktorý je predložený na rokovanie MZ v Žiline, v ktorom je uvedený návrh na 

uznesenie Berie na vedomie, má len informatívny charakter,  preto  nie je možné si ho 

zamieňať so schvaľovacím uznesením a z takto prijatého uznesenia, ako aj prerokovávaného 

materiálu, nie je možné, aby vyplývali aktivity bez definovania  finančného krytia a prijatia 

následného schvaľovacieho uznesenia. 

 

 


