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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 12 ods. 11 a § 25 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schváliť 
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku 

v predloženom znení 

 

 

(a) bez pripomienok 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 
Dôvodová správa: 

 

Kompetencia Mestského zastupiteľstva schvaľovať rokovací poriadok MsZ, vyplýva z 

ustanovenia § 12 odsek 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde je uvedené, cit.: 

„podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok“. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením č. 1/2019 zo dňa 17.01.2019 prerokovalo a 

schválilo Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku. 

V priebehu roka 2019 a 2020, po prijatí rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku, sa ako 

problematická ukázala slabá informovanosti poslancov MsZ ako i obyvateľov mesta Pezinok 

o uzneseniach MsZ, ktoré neboli podpísané primátorom. 

 

Pre lepšiu informovanosť poslancov MsZ v Pezinku ako aj obyvateľov mesta Pezinok 

navrhujem doplnenie rokovacie poriadku v zmysle ktorého, budú poslanci a verejnosť 

informovaní o tých uzneseniach, ktoré primátor nepodpísal. 

 

Spracoval dňa 08.06.2020  

Mgr. Katarína Bálintová, právnik MsÚ v Pezinku 



Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MsZ v Pezinku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 12 odsek 11 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, Uznesením MsZ č. ... zo dňa 

25.06.2020  

schvaľuje 

 

tento Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku: 

 

1. ÚČEL DODATKU 

 

1.1. Účelom Dodatku č. 3 je novelizácia článku 15 Rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku 

z dôvodu, aby sa: 

i. v rokovacom poriadku MsZ upravil postup pri zverejňovaní uznesení 

podpísaných primátorom; 

ii. v rokovacom poriadku MsZ upravil spôsob informovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Pezinku a obyvateľov Pezinka o uzneseniach, 

ktoré primátor nepodpísal.   

 

2. PREDMET DODATKU 

 

 

2.1. Článok 15 Rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku sa dopĺňa o bod 15.6. ktorého znesenie 

je nasledovné: 

 

15.6. Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku podpísané primátorom sa zverejňujú na 

webovom sídle mesta do 3 pracovných dní od uplynutia zákonom stanovenej lehoty na 

podpísanie uznesenia primátorom. Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku ktoré 

primátor nepodpísal, sa zverejňujú na webovom sídle mesta do 3 pracovných dní od márneho 

uplynutia zákonom stanovenej lehoty na podpísanie uznesenia primátorom. Toto ustanovenie 

rokovacieho poriadku sa nevzťahuje na procesné uznesenia. 

 

3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1.  Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

 

3.2. Tento Dodatok č. 3 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Pezinku, uznesením č. __________ zo dňa __________ 
 


