
M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O     V     B Y T Č I 
 

R o k o v a c í      p o r i a d o k 
 

I. 

Úvodné ustanovenia 

1.  Rokovací poriadok Mestského zastupite ľstva v Byt či ( ďalej len 

„mestského zastupite ľstva“) upravuje prípravu, obsah rokovania, 

prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijíman ie uznesení, 

spôsob plnenia uznesení a zabezpe čovania úloh týkajúcich sa 

miestnej samosprávy. 

2.  O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriado k, ako aj      

o ďalších zásadách rokovania o svojich vnútorných veci ach 

rozhoduje mestské zastupite ľstvo pod ľa zákona o obecnom zriadení 

resp. pod ľa rozhodnutia na zasadaní mestského zastupite ľstva tak, 

že dáva o nich hlasova ť. 

 

II. 

Základné úlohy mestského zastupite ľstva 

1.  Mestské zastupite ľstvo rozhoduje o základných otázkach života 

mesta v súlade so zákonom  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení      

v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom  Mesta Byt ča. 

2.  Mestské zastupite ľstvo si môže vyhradi ť rozhodovanie aj o ďalších 

otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobno sti. 

 

III. 

Príprava rokovania mestského zastupite ľstva 

1.  Prípravu rokovania mestského zastupite ľstva organizuje mestská 

rada v sú činnosti s primátorom, poslancami a ďalšími orgánmi 

zriadenými mestským zastupite ľstvom, ako aj so záujmovými 

združeniami ob čanov. 

2.  Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným  orgánom 

mestského zastupite ľstva, zárove ň plní funkciu poradného orgánu 

primátora. 



3.  Mestská rada sa schádza pod ľa plánu práce, prípadne pod ľa potreby, 

najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadanie zvoláva a vedie 

primátor mesta resp. jeho zástupca. 

4.  Mestská rada najmä: 

a)  rozpracúva a zabezpe čuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 

mestského zastupite ľstva a organizuje prípravu podkladov       

na rokovanie mestského zastupite ľstva, 

b)  organizuje a zjednocuje činnos ť komisií mestského zastupite ľstva 

c)  pripravuje zasadnutia mestského zastupite ľstva v sú činnosti 

s primátorom a prednostom mestského úradu 

d)  plní ďalšie úlohy pod ľa rozhodnutia mestského zastupite ľstva 

 

IV. 

Materiály na rokovanie mestského zastupite ľstva 

1.  Materiály ur čené na rokovanie  mestského zastupite ľstva sa 

vypracujú vecne a časovo tak, aby umožnili prija ť pod ľa povahy 

veci uznesenie mestského zastupite ľstva, resp. nariadenie mesta. 

Obsahujú najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú 

správu. Ak je na programe rokovania schválenie nari adenia mesta, 

predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdô vodnených 

podmienok  ú činnosti dôvodov na situáciu v meste. 

2.  Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány  sa podie ľajú 

na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vym edzenými 

mestským zastupite ľstvom. Mestská rada stanoví v ktorých prípadoch 

je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom res p. vyjadrením 

príslušnej komisie. 

3.  Správy a návrhy  môžu mestskej rade a komisiám pred klada ť primátor 

mesta, zástupca primátora, členovia mestskej rady, poslanci MZ, 

prednosta mestského úradu, ná čelník mestskej polície, hlavný 

kontrolór mesta, predsedovia komisií mestského zast upite ľstva, 

riaditelia a vedúci mestských organizácií, prípadne  ďalšie osoby. 

4.  Odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mest ského 

zastupite ľstva zabezpe čuje mestský úrad a predkladá ich komisiám,  

mestskej rade na zaujatie stanoviska. Mestská rada na návrh úradu 



stanoví organiza čné a technické podmienky predkladania materiálov 

(lehoty, rozsah a pod.). 

5.  Predkladate ľ materiálu, zodpovedá za to, že jeho obsah vrátane 

návrhu na uznesenie a znenie nariadenia mesta je v súlade         

s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi p redpismi. 

 

V. 

Zvolávanie zasadaní mestského zastupite ľstva 

1.  Mestské zastupite ľstvo zasadá v meste Byt ča alebo v mestských 

častiach mesta Byt ča. Mestské zastupite ľstvo zasadá pod ľa potreby, 

najmenej však raz za tri mesiace 

2.  Mestské zastupite ľstvo zvoláva primátor. Ak požiada o zvolanie 

zasadnutia mestského zastupite ľstva aspo ň tretina poslancov, 

primátor zvolá zasadnutie mestského zastupite ľstva tak, aby sa 

uskuto čnilo do 15 dní od doru čenia žiadosti na jeho konanie. 

Ustanovujúce  zasadnutie mestského zastupite ľstva zvolá primátor 

zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskuto čnilo 

do 30 dní od vykonania  volieb. 

3.  Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupite ľstva pod ľa 

odseku 2 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora al ebo iný 

poslanec poverený mestským zastupite ľstvom. Ak primátor nie je 

prítomný alebo odmietne vies ť takto zvolané zasadnutie mestského 

zastupite ľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupite ľstvo. 

4.  Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupite ľstva pod ľa 

odseku 2 druhej vety, zasadnutie mestského zastupit eľstva sa 

uskuto ční 15. pracovný de ň od doru čenia žiadosti na jeho konanie. 

Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupite ľstva pod ľa 

odseku 2 tretej vety, zasadnutie mestského zastupit eľstva sa 

uskuto ční 30. pracovný de ň od vykonania volieb. Ak primátor nie je 

prítomný alebo odmietne vies ť takto zvolané zasadnutie  mestského 

zastupite ľstva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítom ný 

alebo odmietne vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, vedie ho 

iný poslanec poverený mestským zastupite ľstvom.  



5.  Návrh programu zasadnutia mestského zastupite ľstva sa oznamuje na 

úradnej tabuli v meste, webovom sídle mesta, aspo ň tri dni  pred 

zasadaním mestského zastupite ľstva.  

6.  Program rokovania mestského zastupite ľstva vychádza z potrieb 

mesta, z úloh zaradených v plánoch práce na prísluš né obdobie, z 

prijatých uznesení, iniciatívnych návrhov orgánov m estského 

zastupite ľstva, poslancov a pod. 

 

VI. 

Rokovanie mestského zastupite ľstva 

1.  Mestské  zastupite ľstvo schva ľuje návrh programu zasadnutia a jeho 

zmenu na za čiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne da ť hlasova ť   

o návrhu programu zasadnutia mestského  zastupite ľstva alebo 

o jeho zmene, stráca právo vies ť zasadnutie mestského 

zastupite ľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca  

primátora nie je prítomný alebo odmietne vies ť zasadnutie 

mestského zastupite ľstva, vedie ho iný poslanec poverený  mestským 

zastupite ľstvom.  

2.  Ak na zasadnutí  mestského  zastupite ľstva požiada v súvislosti   

s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slo vo sa mu udelí. 

Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo vies ť 

zasadnutie mestského zastupite ľstva, ktoré ďalej vedie zástupca 

primátora.  Ak zástupca  primátora nie je prítomný alebo odmietne     

vies ť zasadnutie mestského zastupite ľstva, vedie ho iný poslanec 

poverený  mestským zastupite ľstvom.  

3.  Na zasadnutie mestského zastupite ľstva sa popri poslancoch        

a prednostu mestského úradu pozývajú a zú čast ňujú hlavný 

kontrolór, vedúci oddelení mestského úradu a ná čelník mestskej 

polície. Riaditelia resp. vedúci rozpo čtových a príspevkových 

organizácií, právnických osôb a zariadení, ktorých je mesto 

zria ďovate ľom budú prizývaní pod ľa potreby. Na zasadnutie 

mestského zastupite ľstva môžu by ť pozvaní poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky alebo poslanci Európskeho parl amentu, 

zástupcovia vlády alebo iného orgánu štátnej správy . Okruh 

osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupite ľstva ur čí 

mestská rada na návrh primátora. 



4.  Mestské zastupite ľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie mestského 

zastupite ľstva vedie primátor (po čas jeho neprítomnosti v rozsahu 

vymedzenom mestským zastupite ľstvom jeho zástupca, resp. poverený 

člen mestskej rady). 

5.  Primátor otvorí rokovanie v ur čenú hodinu, najneskôr však v čase, 

keď je pod ľa prezencie prítomná vä čšina  resp. trojpätinová 

väčšina všetkých poslancov. Neú časť na rokovaní mestského 

zastupite ľstva sa ospravedl ňuje vopred primátorovi. 

6.  V prípade, ak sa nezíde dostato čný po čet poslancov do jednej 

hodiny po čase ur čenom na za čiatok  rokovania mestského 

zastupite ľstva, alebo ak klesne po čet poslancov po čas rokovania 

pod trojpätinovú vä čšinu pri schva ľovaní nariadení mesta, zvoláva 

primátor do 14 dní nové zasadanie na prerokovanie c elého prípadne 

zostávajúceho programu. 

7.  V úvode rokovania oznámi primátor po čet prítomných poslancov, 

predloží na schválenie program rokovania, navrhne v oľbu návrhovej 

komisie, ur čí zapisovate ľa a overovate ľa zápisnice (zápisnice 

podpisuje primátor, ur čení overovatelia a prednosta mestského 

úradu).  

8.  Rokovania mestského zastupite ľstva sú zásadne verejné. Mestské  

zastupite ľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predme tom  

rokovania sú informácie alebo veci chránené pod ľa osobitných  

zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania mest ského  

zastupite ľstva použitie verejných prostriedkov na platy, odme ny   

a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov   mesta, členov 

orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré  vykonávajú   

za odplatu činnos ť pre mesto, nakladanie s majetkom vo vlastníctve 

mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastn íctve mesta, 

nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo pre nechanie 

majetku mesta do užívania iným osobám. 

9.  Pokia ľ je k prerokúvanej problematike potrebné predloži ť 

stanovisko a ak mestské zastupite ľstvo zriadilo poradné orgány 

(radu, komisie), vypo čuje si ich stanovisko pred prijatím 

rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zri adil. O odborné 

stanovisko vo veciach patriacich mestskému úradu po žiada prednostu 

úradu alebo príslušného vedúceho mestského úradu. 



10.  Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do  programu 

rokovania, uvedie spravidla stru čným referátom spravodajca, 

ktorého ur čí mestská rada alebo na základe dohody primátor. 

11.  Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní ú častníci zasadania 

prostredníctvom elektronického zariadenia, alebo zd vihnutím ruky, 

primátor ude ľuje slovo najprv v poradí, v akom sa do diskusie 

prihlásili a po nich ostatným ú častníkom rokovania. O tom, komu sa 

slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na  rokovaní 

požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho  parlamentu, 

zástupca vlády SR alebo v jej zastúpení predstavite ľ štátnej 

správy, predsedajúci mu udelí slovo. 

12.  Účastníci sa môžu hlási ť o slovo už pred za čatím alebo po čas 

rokovania, až kým poslanci nerozhodli o ukon čení diskusie. Mestské 

zastupite ľstvo sa môže uznies ť, že prihlásení do diskusie nemôžu 

hovori ť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitova ť d ĺžku 

vystúpenia. 

13.  Účastníci nesmú ruši ť primátora, ani iného re čníka pri jeho 

prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že ne hovorí k veci, 

môže mu predsedajúci od ňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá  

o tomto rozhodnutí hlasova ť poslancov. 

14.  Návrh na ukon čenie diskusie môže poda ť každý poslanec mestského 

zastupite ľstva, o tomto návrhu  sa hlasuje bez diskusie. 

15.  Na slávnostnom zasadaní mestského zastupite ľstva, pri 

štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva,               

na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti výz namných osláv  

v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými oso bnos ťami, ktoré 

navštívia mesto a pod.) používa primátor mestské in sígnie. 

16.  Zápisnica z predchádzajúceho rokovania mestského za stupite ľstva je 

poslancom predložená  na rokovaní  na nahliadnutie,  ak sa mestské 

zastupite ľstvo neuznesie inak. 

 

VII. 

Príprava uznesení mestského zastupite ľstva a nariadení mesta 

1.  Návrhy uznesení mestského zastupite ľstva sa formulujú stru čne     

a pripravujú sú časne s materiálmi predkladanými mestskému 



zastupite ľstvu. Za ich v časnú prípravu zodpovedá predkladate ľ 

materiálu a poslancom sa poskytnú spolu  s návrhom materiálov. 

2.  Konečné znenie návrhu uznesenia mestskému zastupite ľstvu predkladá 

mestská rada alebo návrhová komisia. 

3.  Uznesením mestského zastupite ľstva sa povinnosti spravidla 

ukladajú primátorovi, mestskej rade, komisiám, hlav nému 

kontrolórovi, poslancom a vedúcim mestských podniko v a ďalším 

subjektom. 

4.  Pri príprave nariadenia mesta sa postupuje obdobným  spôsobom ako 

pri príprave uznesení s tým,  že zastupite ľstvo resp. primátor a 

rada môže stanovi ť v jednotlivých prípadoch odlišný postup. 

 

VIII. 

Postup prijímania uznesení mestského zastupite ľstva a nariadení mesta 

1.  Návrhy na uznesenie mestskému zastupite ľstvu v priebehu 

zastupite ľstva predkladá návrhová komisia. 

2.  Pokia ľ povaha uznesenia alebo iné skuto čnosti vyžadujú, aby 

mestské zastupite ľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch  

navrhovaného uznesenia, poradie ur čí predsedajúci resp. primátor. 

3.  V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch  alebo 

viacerých variantoch, hlasuje mestské zastupite ľstvo najprv       

o variante odporú čanom návrhovou komisiou. Schválením jedného 

variantu sa ostatné považujú za neprijaté. 

4.  Keď mestské zastupite ľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani 

jeden z navrhovaných variant, predsedajúci resp. pr imátor navrhuje 

ďalší postup, ktorý predloží schváli ť mestskému zastupite ľstvu. 

5.  Hlasuje sa elektronickým zariadením, v prípade jeho  poruchy 

zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak za ň hlasuje nadpolovi čná 

väčšina prítomných poslancov, na prijatie nariadenia m esta je 

potrebný súhlas trojpätinovej vä čšiny prítomných poslancov. 

6.  Uznesenie a nariadenie mestského zastupite ľstva podpisuje primátor 

najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zast upite ľstvom. 

Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupite ľstva podpisuje spolu 

s primátorom aj prednosta mestského úradu a ur čení overovatelia. 



7.  Uznesenie mestského zastupite ľstva a nariadenie mesta v prípadoch 

stanovených osobitnými predpismi resp. rozhodnutiam i mestského 

zastupite ľstva, sa zverejní spôsobom v meste obvyklým. 

8.  Primátor môže pozastavi ť výkon uznesenia mestského zastupite ľstva 

ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mes to zjavne 

nevýhodné tak, že ho nepodpíše v ur čenej lehote 10 dní. Primátor 

prerokuje uznesenie mestského zastupite ľstva pred pozastavením 

jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rad y však nie je 

viazaný. Toto ustanovenie sa však nevz ťahuje na uznesenie o vo ľbe 

a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyh lásení 

miestneho referenda o odvolaní primátora. 

9.  Ak bol výkon uznesenia mestského zastupite ľstva pod ľa 

predchádzajúceho odseku pozastavený, môže mestské z astupite ľstvo 

toto uznesenie trojpätinovou vä čšinou hlasov všetkých poslancov 

potvrdi ť. Ak mestské zastupite ľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch 

mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platn osť. Výkon 

potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastavi ť. 

 

 

IX. 

Kontrola uznesení 

1.  Mestská rada rozpracúva, zabezpe čuje a kontroluje plnenie úloh 

vyplývajúcich z uznesení mestského zastupite ľstve v úzkej 

súčinnosti s primátorom 

2.  Mestský úrad utvára podmienky na realizáciu úloh st anovených 

uzneseniami mestského zastupite ľstva a vykonáva nariadenia mesta. 

 

X. 

Právo dopytov poslancov 

1.  Poslanci majú právo dopytova ť sa primátora, členov mestskej rady, 

prednostu mestského úradu, ná čelníka mestskej polície, mestského 

kontrolóra, riadite ľov mestských podnikov a iných zariadení vo 

veciach ich práce. 

2.  V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje , aby 

záležitos ť bola prešetrená, alebo je nutné vykona ť iné opatrenia 



alebo aj vysvetlenie nie je posta čujúce, musí sa poslancovi 

odpove ď poskytnú ť do 30 dní po rokovaní mestského zastupite ľstva. 

 

XI. 

Organiza čno-technické 

zabezpe čenie rokovaní mestských zastupite ľstiev 

1.  Z rokovania mestského zastupite ľstva sa vyhotovuje zápisnica, 

ktorá obsahuje nasledovné náležitosti: 

- V záhlaví údaje o mieste a čase rokovania, poradové číslo 

zasadnutia v príslušnom roku, program rokovania, úd aj, kto 

viedol rokovanie, čas, kedy sa rokovanie za čalo a čas, kedy 

sa skon čilo, 

- Záznam priebehu rokovania obsahuje – v poradí, akom  rokovanie 

skuto čne prebiehalo: názov bodu programu, informácie 

o predloženom podklade, o tom, kto predniesol vstup nú 

informáciu, kto predniesol stanovisko poradného hla su, záznam 

o tom, kto vystúpil v diskusii o návrhoch predložen ých na 

hlasovanie. Obsah diskusného príspevku sa priebežne  

nezapisuje. Ak diskutujúci predloží diskusný príspe vok 

v písomnej forme, pripojí ho zapisovate ľ na žiados ť 

diskutujúceho do prílohy zápisnice. Ak o to požiada  poslanec 

alebo prizvaný ú častník rokovania, zaznamená sa do zápisnice 

stru čne výslovné znenie jeho zásadného vyjadrenia. Ak má  

primátor pochybnosti o ú čelnosti požiadaviek 

v predchádzajúcich vetách, rozhodne o n ich zastupi te ľstvo 

procesným uznesením. Ak boli v priebehu rokovania n avrhované 

procesné rozhodnutia, zaznamenajú sa priebežne spôs obom 

uvedeným v nasledujúcom odseku: 

- Záznam o rozhodovaní (ak prerokovanie vyústilo              

do rozhodovania) obsahuje presné znenie návrhu, o k torom sa 

hlasovalo, záznam o aktuálnej ú časti poslancov v čase 

hlasovania a konštatovanie kvóra potrebného pre pri jatie 

rozhodnutia, záznam o hlasovaní (po čet hlasov 

„za/proti/zdržal sa hlasovania“). Ak bolo hlasovaní m 

dosiahnuté potrebné kvórum hlasov „za“ v zápisnici sa uvedie 

konštatovanie „návrh bol prijatý“. Ak potrebné kvór um nebolo 



hlasovaním dosiahnuté, v zápisnici sa uvedie konšta tovanie 

„návrh nebol prijatý“ 

2.  Z rokovania mestského zastupite ľstva sa vyhotovuje zvukový záznam. 

3.  Všetky materiály z rokovaní mestského zastupite ľstva sa archivujú. 

Poslanci a ďalej osoby ur čené primátorom majú k týmto materiálom 

prístup pod ľa zásad stanovených mestským zastupite ľstvom. 

4.  Mestský úrad organiza čno-technicky zabezpe čuje rokovanie mestského 

zastupite ľstva, ako aj archivovanie materiálov z nich. 

 

XII. 

Závere čné ustanovenia 

1.  Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schva ľuje mestské 

zastupite ľstvo. 

2.  Rokovací poriadok nadobúda ú činnos ť d ňa  1.3.2012.. 

 

 

  Miroslav Minár čik 

  primátor mesta 


