Návrhy na zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
§ 29
Vystúpenia obyvateľov mesta
V §29, bode (1), písmene a) sa znenie mení z:
a) elektronicky na e-mailovú adresu mesto@martin.sk, najneskôr v deň rokovania MsZ
do 8.00 hod.,
na:
a) elektronicky na e-mailovú adresu mesto@martin.sk, najneskôr v deň rokovania
MsZ, avšak nie neskôr ako 60 minút pred začiatkom rokovania,
V §29, bode (1), písmene b) sa znenie mení z:
b) telefonicky na č. telefónu 043/4204215 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00
hod., najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod.,
na:
b) telefonicky na č. telefónu 043/4204215 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00
hod., najneskôr v deň rokovania MsZ, avšak nie neskôr ako 60 minút pred
začiatkom rokovania
V §29, bode (1), písmene c) sa znenie mení z:
c) faxom na č. faxu 043/413 2483, najneskôr v deň rokovania MsZ do 8.00 hod.,
na:
c) faxom na č. faxu 043/413 2483, najneskôr v deň rokovania MsZ, avšak nie neskôr
ako 60 minút pred začiatkom rokovania
V §29, bode (1), písmene d) sa znenie mení z:
d) osobne u zapisovateľky, najneskôr do 8.45 hod. pred začatím rokovania MsZ
na:
d) osobne u zapisovateľky, najneskôr 15 minút pred začatím rokovania MsZ,
Dôvodová správa k predkladanej zmene:
Rokovania mestského zastupiteľstva sú v niektorých prípadoch zvolávané aj na iný
termín ako je so zvyčajným začiatkom o 9.00 hod. Súčasné znenie rokovacieho poriadku
akoby predpokladalo, že začiatok rokovaní zastupiteľstva bude vždy len o 9.00 hod.
Navrhovaná zmena má zabezpečiť občanom, aby mali rovnaké možnosti prihlásenia sa
do rozpravy aj v prípadoch kedy sa rokovanie zastupiteľstva začína v iný čas. Textácia
rokovacieho poriadku je upravená tak, aby boli možnosti prihlasovania sa do rozpravy
viazané na skutočný termín a čas zverejňovaný v pozvánkach na rokovania
zastupiteľstva.
§ 23
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva
V §23, bod (8), vypustiť celé písmeno c)
Dôvodová správa k predkladanej zmene:

Ak sa z prerokovania v bode rôzne tak ako je to teraz uvedené v rokovacom poriadku
vypúšťajú témy ako:
1. majetkovo-právne veci
2. návrhy s dopadom na výdajovú časť rozpočtu mesta
3. personálne návrhy,
môže dochádzať k diskriminácií obyvateľov, pre ktorých môže byť bod rôzne častokrát
jedinou príležitosťou kedy môžu verejne vystúpiť na mestskom zastupiteľstve a
predniesť otvorene svoje návrhy a pripomienky. V praxi podľa v súčasnosti platnej
textácie rokovacieho poriadku tak občan síce získava možnosť prehovoriť počas
rokovania mestského zastupiteľstva, súčasná textácia mu však zároveň obmedzuje
témy, ku ktorým sa môže slobodne a otvorene vyjadriť.
Podobne môžu byť aktuálnym znením diskriminovaní aj nezaradení poslanci a poslanci
menšinových klubov, ktorí v praxi nemajú dostatočný počet hlasov na to, aby využili iné
mechanizmy zakotvené v rokovacom poriadku. Prax ukázala, že môžu nastávať situácie,
kedy hlasovaním nedokážu presadiť do programu rokovania bod podľa vlastného
uváženia. V takomto prípade sa nezaradení poslanci a poslanci menšinových klubov
môžu dostať do podobnej situácie ako občania a ich poslednou inštanciou kedy môžu
slobodne a otvorene prehovoriť k ľubovoľnej téme počas verejného rokovania
zastupiteľstva je bod rôzne.
Navrhovaná zmena má zabezpečiť rešpektovanie demokratických princípov slobodne,
otvorene a transparentne vystupovať a komunikovať o ľubovoľných témach týkajúcich
sa činnosti, chodu, spravovania a riadenia nielen mestského úradu, ale aj mesta a jeho
organizácií, či spoločností v ktorých má účasť.
§ 23
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva
V §23, doplniť textáciu bodu (2):
Pôvodné znenie:
(2) Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Doplnené znenie:
(2) Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Súčasťou programu rokovania
zverejneného na verejne prístupnom mieste, na internetovej stránke mesta,
alebo iným spôsobom prístupným verejnosti, je aj stručná informácia o tom, že
občania majú právo zúčastniť sa verejného rokovania zastupiteľstva a súčasne
majú možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Táto informácia obsahuje aj link na
rokovací poriadok, alebo iný predpis obsahujúci popis ako sa do rozpravy
rokovania zastupiteľstva prihlásiť. Súčasťou tejto zverejnenej informácie je aj
telefónne číslo a mailová adresa, kde je možné získať ďalšie detailnejšie
informácie pre občanov o možnosti účasti a vystúpení na rokovaniach
zastupiteľstva.
Dôvodová správa k predkladanej zmene:
Dobrou praxou a súčasťou otvorených a transparenných politík samospráv sú snahy
pripomínať občanom ich práva a možnosti zapájania sa do rozhodovacích procesov. V

prípade dobrej praxe zverejňovania pozvánok a programu rokovaní zastupiteľstva je
vhodné upevniť povedomie o takýchto demokratických a transparentných možnostiach
tým, že sa informácia o termíne a programe rokovaní zastupiteľstva zvyčajne na záver
textu doplní aj o stručnú informáciu o tom, že:
- občania majú právo a možnosť zúčastniť sa rokovaní zastupiteľstva,
- občania majú možnosť vystúpiť v rozprave
- kde nájsť elektronickú verziu rokovacieho poriadku alebo iného predpisu
obsahujúceho informácie o možnosti účasti a vystúpení verejnosti na
rokovaniach zastupiteľstva
- kontakt (telefón, mail), na ktorom je možné získať podrobnejšie informácie
ohľadom účasti a vystúpenia

§ 23
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva
V §23, doplniť textáciu bodu (3):
Pôvodné znenie:
(3) Mestské zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu
zasadnutia navrhnutý predsedajúcim a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Mestské
zastupiteľstvo môže pri prerokovávaní programu zasadnutia na návrh predsedajúceho
alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Schválený program nemožno
v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva dopĺňať.
Doplnené znenie:
(3) Mestské zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu
zasadnutia navrhnutý predsedajúcim a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Mestské
zastupiteľstvo môže pri prerokovávaní programu zasadnutia na návrh predsedajúceho
alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.
Dopĺňať navrhnutý program nie je možné o body ktoré prejednávajú:
1. majetkovo-právne veci
2. návrhy s dopadom na výdajovú časť rozpočtu mesta
3. personálne návrhy,
s výnimkou mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných
ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti občanov mesta, alebo hrozia mestu
značné hospodárske škody.
Dopĺňať navrhnutý program nie je možné o body, ktorými sa mení alebo dopĺňa
rokovací poriadok.
Schválený program nemožno v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva dopĺňať.
Dôvodová správa k predkladanej zmene:
Účelom zvyčajného procesu prípravy materiálov na rokovanie zastupiteľstva tak ako je
to zakotvené v rokovacom poriadku je, aby materiál prejednávaný v bodoch
zastupiteľstva prešiel všetkými prípravnými procesmi ako napríklad prerokovaním v
poslaneckých kluboch, prerokovaním na zasadnutí mestskej rady, pripomienkovaním
príslušných komisií a občanov. Cieľom transparentných a demokratických princípov by
mala byť snaha neobchádzať tento prípravný proces až na výnimky kedy by mohlo

dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti občanov mesta,
alebo hrozia mestu značné hospodárske škody. Tento návrh doplnenia rokovacieho
poriadku sa textáciou opiera o textáciu, ktorá upravuje proces skráteného
legislatívneho konania Národnej rady. V ňom sa skrátené legislatívne konanie
charakterizuje ako procedúra, ktorá umožňuje v krátkom čase schváliť návrh zákona.
Neplatia tu časové lehoty súvisiace s rokovaním o návrhu zákona (zväčša sa zákon
schváli počas jedinej parlamentnej schôdze). Podobne ako parlament, by prijatím
takejto zmeny aj mesto Martin obmedzilo možnosť na poslednú chvíľu meniť program
rokovania a prejednávať tak materiály takýchto bodov v akomsi “zrýchlenom procese”,
ktorého súčasťou nie sú všetky demokratické a transparentné možnosti
pripomienkovania prejednávaných materiálov a návrhov len na taxatívne vymedzené
(vymenované) prípady - ohrozenie základných ľudských práv a slobôd, ohrozenie
bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd, ktoré by vznikli v prípade
neprejednania bodu programu, ktorý je navrhovaný na doplnenie do programu de facto
na poslednú chvíľu.
Mimoriadnymi bodmi by podľa tohto návrhu nebolo možné meniť rokovací poriadok.
Opäť je ako bolo vyššie spomenuté dôvodom zachovať zvyčajný proces prípravy
materiálov na rokovanie zastupiteľstva, ktorého účelom je, aby materiál prešiel
všetkými prípravnými procesmi ako napríklad prerokovaním v poslaneckých kluboch,
prerokovaním na zasadnutí mestskej rady, pripomienkovaním príslušných komisií a
občanov. Rokovací poriadok je veľmi významnou a citlivou inštanciou, ktorá môže
podporiť alebo naopak potlačiť základné demokratické práva a princípy a preto by
akýkoľvek zásah do rokovacieho poriadku mal prejsť celou cestou demokraticky
zvolených orgánov od komisií, klubov, mestskej rady a až potom zastupiteľstvom tak,
aby mali všetci členovia dostatok času na naštudovanie navrhovaných zmien v písomnej
podobe a prípadnú odbornú konzultáciu, čo je v zrýchlenom režime mimoriadných
bodov nemožné. Rovnako zrýchlené konanie zmien rokovacieho poriadku berie
občanom možnosť vyjadriť sa k navrhovaným zmenám. Čo je v priamom rozpore s
transparentnými princípmi otvorenosti a participácie, ku ktorým sa mesto Martin
verejne hlási.
Odporúčanie k zverejňovaniu Rokovacieho poriadku: Pre jednoduchšiu zrozumiteľnosť
a orientáciu pre občanov odporúčam na webovej stránke mesta zverejniť úplné
aktuálne znenie Rokovacieho poriadku so všetkými zmenami a dodatkami
zakompovanými priamo v texte. Zároveň pre vyššiu tranparentnosť a otvorenosť sa
odporúča zverejniť aj predchádzajúce zmeny a verzie rokovacieho poriadku.

