
Rokovací poriadok 

Obecného zastupite ľstva v Brutoch 

i. Č AS Ť  

Č lánok 1 
Uvodné ustanovenia 

1. Rokovací poriadok Obecného zastupitelstva v Brutoch (dalej len rokovací poriadok) 
upravuje pravidlá, podmienky, sp čsob prípravy a priebehu rokovania obecného 
zastupite ľstva, jeho uznášania sa a prijimania uznesení, všeobecne záväzných 
nariadení (dalej len nariadenia) a dalších rozhodnutí, sp čsob kontroly ich pinenia 
a zabezpe čovania úloh obecnej samosprávy. 

2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách 
rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupitelstvo podla 
zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (dalej len 
zákon o obecnom zriadení) a podla ostatných platných právnych predpisov. 

Č iánok 2 
Päsobnost obecného zastupiteistva 

1. Obecné zastupite ľstvo v Brutoch (dalej len obecné zastupitelstvo) vykonáva svoju 
pčsobnost v súlade s platnou právnou úpravou najmä § 11 ods. 4 zákona č . 
369/1990Zb. o obecnom zriaden ĺ  v znení neskorších predpisov. 

2. Obecné zastupitelstvo si mäže vyhradit rozhodovanie aj o dalších otázkach, ktoré 
nie sú výslovne uvedené v zákone o obecnom zriadení :  prípadne v iných 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Nesmie pritom však zasiahnu ť  do 
výhradnej právomoci starostu obce, ani iného orgánu alebo organizácie. najmä § 13 
zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov 

Č lánok 3 
Zmeny v zložení obecného zastupite ľstva a jeho orgánov 

1. Mandát poslanca obecného zastupitelstva zaniká v súlade s platnou právnou 
Úpravou. § 25 ods. 2 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom z•riadení v znení neskorších 
predpisov. 

2. Poslanec obecného zastupitelstva (dalej len poslanec) sa m čže svojho mandátu 
vzdať  z akýchkolvek d čvodov alebo bez uvedenia d čvodu. 

3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do 
zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdani sa mandátu jeho ú č inky nastávajú 
doru čením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziat spä ť . 

4. K zániku poslaneckého mandátu prijíma obecné zastupitelstvo uznesenie. v ktorom 
konštatuje zánik mandátu poslanca. 

5. Ak sa uvolní v obecnom zastupitelstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najvä čší po čet hlasov pri volbách do obecného zastupite ľstva 
v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti 



hlasov sa postupuje v súlade s platnou právnou úpravou § 44 ods.2 a3 zák. č . 
346/1 990 o volbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov. 

6. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupitelstvo do 15 dní po tom, čo sa 
uprázdnil mandát poslanca. Túto skuto čnosť  potvrdí osved čenim. 

11. Č AS Ť  

Zasadnutia obecného zastupitelstva 

Č lánok 4 

1. Obecné zastupitelstvo zasadá podla potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
2. Obecné zastupitelstvo v Brutoch zasadá len na území obce Bruty. 
3. Zasadnutia obecného zastupitelstva sa uskuto čňujú spravidla v súlade s plánom 

zasadnutí obecného zastupite ľstva, ktoré schvaluje obecné zastupitelstvo na celý 
nasledujúci kalendárny rok koncom predchádzajúceho kalendárneho roka (dalej len 
plánované obecné zastupitel•stvo). 

4. V súlade s platnou právnou úpravou § 12 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom 
zríadení v znení neskorších predpísov sa obecné zastupítel•stvo uskuto ční aj na 
základe požiadania o zvolanie zasadnutia obecného zastupitelstva aspo ň  tretinou 
poslancov a to do 15 dní od doru čenia žiadosti na jeho konanie (d•alej len 
neplánované obecné zastupitelstvo). 

5. Neplánované obecné zastupitelstvo je aj obecné zastupitelstvo zvolané 
a) za ú čelom prerokovania závažných úloh. s ktorými plán zasadnutí obecného 

zastupitelstva nepoč ítal, 
b) za ú čelom vyhlásenia miestneho referenda v súlade s platnou právnou úpravou. § 

lla. § 13a ods. 3 a 4 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni 
neskorších predpisov 

c) za účelom potvrdenia, resp. nepotvrdenia uznesenia obecného zastupite ľstva. 
ktorého výkon bol starostom pozastavený, 

d) pri slávnostných príležitostiach. 
6. Obecné zastupitelstvo po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí sa 

uskutočňuje do 30 dní od vykonania volieb ( ďalej len ustanovujúce obecné 
zastupite ľstvo). 

7. Pokia ľ  sa obecné zastupitelstvo neuskuto ční podla bodu 4 a 6 tohto č lánku, 
uskutoční sa 15. pracovný de ň  resp. 30. pracovný de ň  v súlade s platnou právnou 
úpravou 8/ (ďalej len zákonné obecné zastupitelstvo). 

Č lánok 5 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite ľstva 

1. Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie obecného zastupitelstva po vo ľbách do orgánov 
samosprávy obcí zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak. 
aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. 

2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období 
až do zloženia s ľubu novozvoleného starostu. 

3. Predseda alebo poverený č len volebnej komisie informuje zasadnutie obecného 
zastupite ľstva o výsledkoch volieb starostu a poslancov. 

4. Novozvolený starosta a poslanci obecného zastupitelstva zložia slub v súlade 
s platnou právnou úpravou. 



5. Po ziožení slubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupitelstva sa 
novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, ur č í zapisovate ľa. dvoch 
overovatelov zápisnice a uznesení, skrutátorov. navrhne č lenov návrhovej komisie. 
č ienov volebnej komisie (Ak by nasta/a tajná volba) a predloží návrh programu 
zasadnutia. 

6. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupitelstva podla bodu 1 tohto č lánku, 
uskuto ční sa 30. pracovný de ň  od vykonania volieb zákonné obecné zastupite ľstvo. 
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viest takto zvolané zasadnutie obecného 
zastupitelstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne vies ť  
zasadnutie obecného zastupitelstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupitelstvom. 

7. V prípade uskuto čnenia zastupitelstva podla bodu 6 tohto č iánku, zabezpe čuje 
rokovanie obecného zastupitel•stva bez schválenia starostom obecný úrad. 

8. Obecný úrad oznámi termín konania zákonného obecného zastupitelstva. pri čom 
v oznámen ĺ  uvedie termín, miesto a čas konania obecného zastupite ľstva. 
Oznámenie o termíne konania zákonného obecného zastupite ľstva zašle poslancom 
zvoleným v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a 
predsedovi volebnej komisie. Oznámenie zárove ň  zverejní na úradnej tabuli obce 
najneskč r 3 dni pred zasadnutím zákonného obecného zastupitelstva. 

Č lánok 6 
Príprava zasadnutí obecného zastupite ľstva 

1. Obecné zastupitelstvo zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení 
neustanovuje inak. / § 12 ods. 1.2,3 zákona č . 36911990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

2. V rámci pripravy zasadnutia obecného zastupitelstva starosta ur č í miesto. čas 
a program rokovania. 

3. Materiály ur čené na rokovanie obecného zastupitelstva obsahujú: 
a/ názov materiálu podla bodu rokovania obecného zastupitel•stva. 
b/ údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupitelstva 

s dátumom prerokovania, 
e/ návrh na uznesenie, 
fl samotný materiál. prílohy. ak to vyžaduje zameranie materiálu. 

4. Spracovatel materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmí, ostatnými 
všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce. uzneseniami obecného 
zastupitelstva a ďalšími normami obce. 

5. Predkladat materiály obecnému zastupitelstvu v súlade s navrhovaným programom 
sú oprávnení: 

a) starosta obce. 
b) poslanci zastupitelstva, 
c) hlavný kontrol6r. 

6. Komisie obecného zastupitel•stva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa 
podielajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným 
zastupite ľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim 
pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim 
odporú čania. 

7. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupite ľstva 
pripravujú starosta a pracovníci obecného úradu. Hlavný kontrol6r predkladá 
výsledky kontroly priamo obecnému zastupitelstvu. 

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



9. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteistva spolu s materiálmi sa zasieia 
poslancom najnesk č r 5 dn ĺ  pred zasadnutím obecného zastupite ľstva. (zákon ukladá 
zverejnenie na úradnej tabuli aspo ň  tri dní pred zasadnutím. pre p/ánované 
zasadnutie zastLipitelstva je možné určit• skorší termín na preštudovanie materiálov. ) 

10. V prípade zvolania neplánovaného obecného zastupitelstva a konania zákonného 
obecného zastupitel•stva sa pozvánka a materiály zasielajú poslancom 3 dni pred 
zasadnutím obecného zastupitelstva. 

Č lánok7 
Zasadnutie obecného zastupitelstva 

1. Zasadnutia obecného zastupitel•stva sú zásadne verejné. Okrem poslancov 
a obyvatelov obce sa zasadnutia obecného zastupiteistva zú častňujú aj ďalší 
pozvaní. 

2. Obecné zastupitelstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania 
sú informácie aiebo veci chránené podla osobitných zákonov. 

3. Obecné zastupitelstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného zastupitelstva vedie 
starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu. resp. poverený poslanec (dalej 
len predsedajúci). 

4. Predsedajúci otvorí rokovanie v ur čenú hodinu. 
5. Neú časť  na rokovaní obecného zastupite ľstva sa ospravedl ňuje vopred starostovi 

alebo tomu, kto rokovanie zvolal 
6. V prípade. ak do pol hodiny po čase určenom na za č iatok rokovania obecného 

zastupitelstva nie je prítomná nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov. alebo ak 
klesne po čet poslancov tak, že zastupitelstvo nie je sp čsobilé rokovat, zvolá starosta 
obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho 
programu. 

7. Na za č iatku zasadnutia predsedajúci oznámi po čet prítomných poslancov. predloží 
na schválenie program rokovania, ur č í zapisovatela a overovatelov zápisnice. 

8. Poslanci majú právo navrhnút zmenu programu. O týchto .návrhoch rozhodne obecné 
zastupitelstvo hlasovaním nadpolovi čnou vä čšinou prítomných poslancov. 

9. Program zasadnutia. schválený na za č iatku zasadnutia nie je možné menit a dopl ň ať  
počas rokovania obecného zastupitelstva. 

10. Ak starosta odmietne da ť  hlasovat o návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupite ľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viest zasadnutie obecného 
zastupitelstva, ktoré dalej vedie zástupca starostu. Ak je zástupca starostu 
nepritomný alebo odmietne viest zasadnutie obecného zastupitelstva, vedie ho iný 
poslanec poverený obecným zastupitelstvom. 

11. Materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla stru čným 
referátom predkladatel materiálu. Pokial je k prerokúvanej problematike potrebné 
predloži ť  stanovisko a ak obecné zastupitelstvo zriadilo poradné orgány (radu. 
komisie). vypo čuje ich stanovisko pred prijatim rozhodnutia vo veci. pre ktoré bol 
poradný orgán zriadený. Po ich vystúpení predsedajúci otvára rozpravu. 

12. Do rozpravy k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci, ktorýrn predsedajúci 
udeluje slovo podla poradia prihlásenia. Do rozpravy sa m čže prihlásit aj hlavný 
kontrolár. 

13. Ak starosta neudeli slovo poslancovi, stráca právo vies ť  zasadnutie obecného 
zastupitelstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je 
prítomný alebo odmietne vies ť  zasadnutie obecného zastupite ľstva, vedie ho iný 
poslanec poverený obecným zastupitelstvom. 

14. Obecné zastupitelstvo sa m čže uzniest, že prihlásený do rozpravy m čže hovori ť  v tej 
istej veci najviac dva,krát. prípadne limitova ť  dlžku vystúpenia. Tento limit je 
stanovený na 3 minút. U častník rozpravy m čže mat faktickú poznámku. ktorá nesmie 
byť  dlhšia ako 1 minúta. K tej istej veci m6že poslanec vystúpi ť  s faktickou 
poznámkou najviac 2 krát. 



15. Návrh na ukon čenie rozpravy m čže podat každý poslanec zastupitelstva, o tomto 
návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Pri pozme ňovacích návrhoch poslancov v rámci 
rozpravy sa hlasuje v poradí od posledného návrhu k prvému. V prípade prijatia 
niektorého z návrhov sa o dalších nehlasuje. 

16. Po ukončení rozpravy ku konkrétnemu predloženému materiálu, ku ktorému sa 
prijíma uznesenie, predloží predsedajúci spolu so schválenými pozme ňovacími 
návrhmi poslancov. ktoré boli prednesené v rámci rozpravy, návrh uznesenia na 
schválenie. 

17. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupitelstva starostom pozastavený. m čže 
obecné zastupitelstvo toto uznesenie trojpätinovou vä čšinou hlasov všetkých 
poslancov potvrdit. Ak obecné zastupitelstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od 
jeho schválenia. uznesenie stráca platnost. 

18. Na slávnostnom rokovaní obecného zastupitel•stva starosta používa insígnie. 
19. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Eur čpskeho parlamentu. 

poslanec vyššieho územného celku, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu. 
predsedajúci mu udelí slovo prednostne. 

111. Č AS Ť  

Č lánok 8 
Príprava uznesení obecného zastupiteistva 

1. Návrhy uznesení obecného zastupitelstva sa pripravujú sú časne s materiálmi. Za ich 
včasnú prípravu zodpovedá predkladatel materiálu a poslancom sa poskytnú spolu 
s návrhom materiálov. 

2. Závere čný návrh uznesenia spracuje a obecnému zastupite ľstvu predkladá 
predsedajúci. Hlasovanie ojednej vecimäže by ť len raz 

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

4. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byt formu!ované jasne. konkrétne 
a adresne, t.j. ktorému subjektu sa úloha ukladá (funkcia. prípadne meno) aké úlohy 
sa ukladajú a termín ich spinenia. 

Č iánok 9 
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteistva a nariadení obce 

1. O každom návrhu rozhoduje obecné zastupite!stvo hlasovaním. 
2. Obecné zastupitelstvo je schopné sa uznášat, ak je prítomná nadpolovi čná vä čšina 

všetkých jeho poslancov. 
3. Na platné uznesenie vrátane pozme ňujúcich alebo dopl ňujúcich návrhov je potrebný 

súhlas nadpolovi čnej vä čšiny prítomných poslancov, ak zákon o obecnom zriadení 
alebo tento rokovací poriadok neustanovuje inak. 

4. Na schvá!enie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej vä čšiny prítomných 
pos!ancov obecného zastupite!stva. 

5. Procedurá!ne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. 
ukon čenie rozpravy, udelenie slova neposlancovi, vyhlásenie prestávky a pod.) sú 
prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovi čná vä čšina prítomných poslancov, pokial tento 
rokovací poriadok neustanovuje inak. 

6. O procedurálnych návrhoch sa h!asuje bez rozpravy. 
7. V prípade. že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých zneniach, 

schvá!ením jedného znenia sa ostatné považujú za neprijaté. 



8. V prípade. že obecné zastupitelstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne 
z navrhovaných znení, predsedajúci navrhne daiší postup, ktorý predioží na 
schválenie obecnému zastupitel•stvu. 

9. Pri prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozme ňovacích návrhoch a to v takom 
poradí, ako boli predložené a potom o nariadeni ako celku. O pozme ňovacích 
návrhoch sa hlasuje nadpoiovi čnou vä čšinou prítomných posiancov. 

10. Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky. 	Ktorýkolvek z poslancov m62e 
navrhnú ť , aby sa hlasovaio tajne, prostredníctvom hlasovacích iístkov. O takomto 
návrhu rozhoduje obecné zastupitelstvo bez rozpravy nadpolovi čnou vä čšinou 
prítomných posiancov. 

11. Jednotlivé hiasovanie sa nesmie preruši ť  ani opakovat, ak ide o ten istý návrh, vo 
výnimočných prípadoch sa postupuje podla odseku 16 tohto č lánku. 

12. Počas hlasovania nesmie predsedajúci nikomu udeli ť  slovo. 
13. Po ukon čení hlasovania o návrhu na uznesenie, predsedajúci vyhiási výsledok 

hlasovania tak, že oznámi po čet prítomných poslancov, po čet hiasov za návrh, proti 
nemu, po čet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a prípadne po čet tých posiancov. 
ktorí hoci boii prítomní. sa  na hlasovaní nezú častnili. 

14. Poslanec obecného zastupiteistva, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie 
svojho stanoviska k návrhu na uznesenie. 

15. V prípade. že sa pri rokovaní obecného zastupitelstva vyskytnú nové okolnost 
a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracova ť  predložený materiál a návrh 
uznesenia, rozhodne obecné zastupitelstvo uznesením o vrátení materiálu na 
prepracovanie predkladateiovi s tým, že ur č í, kedy bude o veci opätovne rokovat. 

16. Vo výnimo čných prípadoch. ak je zrejmé, že uznesenie je v rozpore so zákonom. 
aiebo sú v ňom uvedené nesprávne, prípadne neaktuáine údaje, je možné ho zrušit 
alebo zmeni ť . 

17. Na schválenie zmeny alebo zrušenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovi čnej 
vä čšiny prítomných posiancov obecného zastupitelstva s výnimkou uznesenia. kde je 
potrebná trojpätinová vä čšina. 

18. Uznesenia obecného zastupiteistva podpisuje starosta obce a overovatelia. 
nariadenie mesta podpisuje starosta obce. Uznesenia sú č íslované chronologicky od 
za č iatku do konca kalendárneho roka. 

19. Uznesenia obecného zastupitelstva sa zverej ňujú sp6sobom v obci obvykiým do 3 
dní odo d ňa podpísania starostom obce. 

20. Návrh nariadenia obce sa zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním obecného 
zastupitelstva o návrhu nariadenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 
obce. Vyvesením za č ína piynú ť  10 d ňová lehota, po čas ktorej m6žu fyzické 
a právnické osoby uplatnit pripomienku k návrhu nariadenia. (lehoty sú zo zákona, 
nie je možné ich skracovat len predlžovat t.j. méže byt nariadenie zverejnené viac 
ako 15 dní a pripomienkovat sa mäže viac ako 10 dní. ale nie menej, výnimka je 
dälej) 

21. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je potrebné na 
odstra ňovanie násiedkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku. 
sa  postup podla bodu 20 tohto č lánku nepoužije. 

22. Vyhodnotenie pripomienok k nariadeniu uskuto ční predkladatel 	nariadenia 
s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Toto vyhodnotenie sa predloží poslancom 
najnesk6r 3 dni pred rokovaním obecného zastupitelstva v písomnej forme.(zákonná 
lehota) 

23. Schválené nariadenie obce sa musí vyhlási ť . Vyhiásenie sa vykoná vyvesením na 
úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní (zákonná lehota), ú č innosť  nariadenie 
nadobúda pätnástym d ňom od vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorši 
zač iatok ú č innosti. 

24. Nariadenie je prístupné každému ob čanovi na obecnom úrade (ur č iť  kde) a na 
internetovej stránke obce. 



25. V pr ĺ pade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na 
odsti•a ňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku. 
možno urč iť  skorší za č iatok ú č innosti nariadenia. 

Č lánok 10 
Výpisy uznesení obecného zastupite ľstva 

1 Výpisy uznesení vyhotovuje a za ich správnos ť  zodpovedá poverený zamestnanec 
obce. 

2 Výpis uznesenia sa vyhotovuje len na jedno uznesenie, okrem uznesení, ktoré spolu 
neoddelitelne súvisia (napr. uznesenia týkajúce sa nakladania s majetkom mesta, 
kedy sa rozhoduje o prípadoch hodných osobitného zretela. .). 

3. Výpis uznesenia vyhotovuje poverený zamestnanec tak. že v spodnej časti výpisu na 
ľavej strane uvedie text; za správnos ť , meno a priezvisko povereného zamestnanca 
a podpis. Na pravej strane uvedie meno a priezvisko starostu, funkciu spolu so 
skratkou v. r.. Týmto nie je dotknuté oprávnenie starostu obce podpisova ť  
v prípade potreby výpis uznesenia. 

4 Výpis uznesenia sa opatrí okrúhlou pe č iatkou s erbom obce. 

lv. Č AS Ť  

Č lánok 11 
Kontrola pinenia uznesení obecného zastupitelstva 

Uznesenia obecného zastupitelstva sa doru čujú v písomnej podobe po podpise 
oprávnených os čb do 8 dní odo d ňa podpisu starostu: 
a/ poslancom obecného zastupitelstva 

2. Kontrolu pinenia uznesení obecného zastupitelstva vykonáva hlavný kontrol6r. 
zástupca starostu na každom piánovanom zasadnutí obecného zastupitelstva. 
Správy o výsledkoch vykonanej kontroly predkladá hlavný kontrolár obce. zástupca 
starostu obce na každom najbližšom zasadnutí plánovaného obecného 
zastupite ľstva po vykonaní kontroly. 

Č lánok 12 
lnterpelácie poslancov obecného zastupite ľstva 

1. lnterpeláciou je otázka, ktorá sa vz ťahuje na uplat ňovanie a vykonávanie zákonov. 
nariadení a interných noriem obce. 

2. Poslanec m6že interpelova ť  starostu vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. 
3. Poslanec je oprávnený požadova ť  informácie a vysvetlenia od fyzických 

a právnických os6b, ktoré vykonávajú v obci podnikatelskú č innosť , vo veciach 
týkajúcich sa d6sledkov ich podnikania v obci. 

4. Poslanec je oprávnený požadova ť  vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach 
potrebných pre riadny výkon poslaneckej furikcie. 

5. lnterpelácie, požadované vysvetlenia a informácie, sú pravidelnou sú časťou 
programu zasadnutí plánovaného obecného zastupitelstva. 

6. Poslanec m62e predniesť  interpeláciu. požiadavku na vysvetlenie a požiadavku o 
informáciu ústne v rámci bodu programu zasadnutia ur čeného na interpelácie, alebo 
písomne.. Písomné znenie interpelácie. požadovaného vysvetlenia a informácie 
poslanec bezodkladne, najnesk č r do 3 dní, doru č í zapisovatelke. 



7. lnterpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie a informáciu je povinný ak je to 
možné s!ovne ihned• alebo písomne odpovedat do 30 dní odo d ňa konania obecného 
zastupitelstva. 

8. lnterpelácie sa do programu rokovania neplánovaného a zákonného zastupite ľstva 
nezaradujú. 

9. Písomné znenie interpelácie, požadovaného vysvetlenia a informácie poslancov 
prednesených na zasadnutiach obecného zastupitelstva sa prikladajú k zápisnici. 

Č lánok 13 
Organizačno-technické zabezpe čenie rokovaní obecného zastupite ľstva 

1 Prípravu. organiza čné a technické zabezpe čenie zasadnutí obecného zastupitel•stva 
vykonávajú pracovníci Obecného úradu pod!a pokynov starostu obce 

2. O rokovaní obecného zastupiteistva sa spíše zápisnica. ktorá obsahuje: 
a/ dátum a miesto zasadnutia obecného zastupitelstva, 
b/ kto zasadnutie viedol, 
c/ ko ľko poslancov bolo prítomných, menovite neprítomných a ospravedlnených, 
d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novour čených 
overovatelov zápisnice. 
e/ navrhnutý a schválený program rokovania, 
f/ aké interpelácie, požiadavky o vysvetlenie a požiadavky o informácie boli vznesené, 
g/ kto hovoril v rozprave kjednotlivým bodom programu, stru čný obsah jeho 
vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia, 
h/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite). 

3. Zápisnica z rokovania obecného zastupitelstva sa vyhotovuje najneskär do 3 dní od 
jeho uskuto čnenia. 

4. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta obce, overovatelia a zapisovateika. 
5. Overená a schvá!ená zápisnica je uložená spolo čne s príslušnými podkiadmi. 

prílohami. uzneseniami na obecnom ú ŕade. 
6. Sú časťou zápisnice sú originá!y 

a) prezen čnej listiny. 
b) úpiných textov predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boii 

predmetom rokovania mestského zastupitelstva. Prí!ohou je menovité hlasovani€ 
poslancov o jednotlivých návrhoch uznesení. 

7. Originál zápisníc, vrátane originálnych príloh a originá!y uznesení sú po dobu ur čenú 
v registratúrnom poriadku obce uiožené v obci a po ukon čení úložnej doby sa 
odovzdávajú do prislušného štátneho archívu. 

V. Č AS Ť  

Č lánok 14 
Spoločné, závere čné a prechodné ustanovenia 

1. Ak sa počas zasadnutia obecného zastupitelstva vyskytne pochybnos ť  o správnosti 
postupu pod ľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o daišom postupe 
predsedajúci po konzultácii so subjektom s hiasom poradným. 

2. Zmeny, dopinky a návrh nového rokovacieho poriadku schvaiuje obecné 
zastupitelstvo 	nadpolovi čnou 	väčšinou 	prítomných 	poslancov 	obecného 

zastupite ľstva. 
3. Pos!anci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinné 

riadiť  sa týmto rokovacím poriadkom a däsledne dodržiava ť  jeho ustanovenia. 



4. Na tomto rokovacom poriadkusa uznieslo Obecné zastupitelstvo v Brutoch d ňa 
O.9.2010 uznesením 

5. Rokovací poriadok nadobúda platnost d ňom schválenia a ú č innost d ňom 	0.20i0 

V Brutoch, 

lng. Alexander Huba č  
starosta obe 

----------- 

j 


