
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 26.11.2020          bod: 01.1 
 
 

01. Doplnenie rokovacieho poriadku MsZ (dodatok č. 3) 
 

 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje 

dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku 
v predloženom znení 

 
 
 
(a) bez pripomienok 
(b) s týmito pripomienkam 
 
 
 



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 

 
schvaľuje 

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

 
 
1. PREDMET DODATKU 
 
1.1. Predmetom Dodatku č. 3 je doplnenie pravidiel rokovania MsZ uskutočneného 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 
technológie. 

 
1.2. Za článkom 15 Rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku sa dopĺňa nový článok 15a a 

jeho znenie je nasledovné: 
 
„15a. PRAVIDLÁ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
USKUTOČNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM VIDEOKONFERENCIE ALEBO INÝMI 
PROSTRIEDKAMI KOMUNIKAČNEJ TECHNOLÓGIE 
 
15a.1 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa môže uskutočniť prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, v zmysle 
príslušných ustanovení zákona. Spôsob rokovania musí byť uvedený v pozvánke. 

 
15a.2 Rokovanie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1, sa realizuje prostredníctvom 

určených aplikácií. Na prácu s určenými aplikáciami pripraví MsÚ príslušný manuál, 
ktorý bude poslancom predložený spolu s pozvánkou. V manuáli musí byť uvedené 
najmä označenie aplikácií, postup týkajúci sa registrácie, prihlásenia sa, prezentácie, 
diskusie, predkladania návrhov, hlasovania, tak aby bolo zabezpečené riadne 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 
15a.3 Ak určená aplikácia neumožňuje uplatňovať niektoré postupy podľa tohto rokovacieho 

poriadku, prebieha rokovanie mestského zastupiteľstva primeranými spôsobmi, so 
zachovaním základných pravidiel. 

 
15a.4 Na postupy, ktoré nebudú upravené v manuáli sa primerane použijú ustanovenia tohto 

rokovacieho poriadku.“ 
 
 
2. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
2.1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 
 
2.2. Tento Dodatok č. 3 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Pezinku, uznesením MsZ č. ../2020 zo dňa 26.11.2020. 
 


