
Dôvodová správa 
 
Doterajší spôsob vysvetľovania práva občana  vystúpiť na rokovaní MsZ a  námietky voči spôsobu 
udeľovania slova občanom na rokovaní mestského zastupiteľstva vyžadujú presné vymedzenie 
postupu, ktorý je daný zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom MsZ v Seredi. 
 
Zákon o obecnom zriadení § 12Rokovanie obecného zastupiteľstva  (10) 
(10)Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec 
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa 
udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. 
-Zákon č. 369/1990 Zb. nešpecifikuje bližšie, či vystúpenie obyvateľa na rokovaní MsZ sa musí 
týkať programu alebo prerokúvaného bodu rokovania. 

 Občan  môže to, čo nie je zákonom zakázané. Môže vystúpiť s akýmkoľvek príspevkom  i 
takým, ktorý nie je predmetom rokovania. Napriek tomu, že ak ide o požiadavku, návrh alebo 
otázku má možnosť riešiť predmet svojho záujmu telefonicky, mailom, písomne, alebo osobne na 
pravidelných stretnutiach s občanmi. Jeho vystúpeniu s vecou nesúvisiacou s programom rokovania 
nie je možné zabrániť, možné je však určiť časový limit na dĺžku jeho vystúpenia. 

- Rokovací poriadok neupravuje dĺžku príspevku občana. O dĺžke diskusného príspevku poslanca  
maximálne  hovorí rokovací poriadok iba v § 9 a bode v bode 11 písmene  c) – poslanec má právo 
diskutovať  1-krát a dĺžka jeho vystúpenia je maximálne 3 minúty. 

 
Rokovací poriadok MsZ 
§ 9 Pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva ods. 11/ Rozprava písm. h) 
 
Ostatní účastníci sa môžu hlásiť o slovo v bode „Rôzne“ pred a počas prerokovania tohto bodu. 
MsZ môže v prípade potreby limitovať dĺžku ich vystúpenia. O tom, komu sa slovo udelí 
(neudelí), rozhoduje MsZ hlasovaním. 
 
ch) Účastníci rokovania nesmú rušiť predsedajúceho, resp. iného rečníka pri jeho prejave, ak mu 
bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci po upozornení slovo 
odňať. V prípade, že rečník chce ďalej diskutovať, dá predsedajúci o jeho požiadavke hlasovať 
poslancom MsZ. 
 
 
V záujme dosiahnutia stavu, ktorý by umožňoval v súlade s obsahom zákona č. 369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení určiť presne znejúce pravidlá pre vystúpenia občanov na mestskom zastupiteľstve 
navrhujem doplniť Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi o tieto ustanovenia. 
 
 
Vypustiť z rokovacieho poriadku znenie 
§ 9, ods. 11 písm h): 
Ostaní účastníci sa môžu hlásiť o slovo v bode "Rôzne" pred a počas prerokovania tohto bodu. MsZ 
môže v prípade potreby limitovať dĺžku ich vystúpenia. O tom, komu sa slovo udelí (neudelí), 
rozhoduje MsZ hlasovaním. 
 
Vkladá do rokovacieho poriadku  znenie 
§ 9, ods. 11 písm h): 
Ostatní účastníci a obyvatelia obce sa môžu hlásiť o slovo v bode "Rôzne" pred a počas 
prerokovania tohto bodu. Dĺžka ich vystúpenia je maximálne 3 minúty. O tom, komu sa slovo udelí 
(neudelí) rozhoduje MsZ hlasovaním. 


