
Dôvodová správa  
 

Platný rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva schválený uznesením MsZ  

č. 96/2013 zo dňa 16.4.2013 hovorí  v Čl. 4 Zasadnutia komisie bod 6 toto:          

    

Zasadnutia komisie sa môžu zúčastniť aj ďalšie osoby, ak o tom rozhodne komisia 

hlasovaním; tieto osoby sa môžu vyjadrovať k prerokovávaným materiálom komisie, 

ak o tom rozhodne komisia hlasovaním.  

 

 

Rokovací poriadok v tomto bode pomenúva osoby. To znamená ktokoľvek a bez ohľadu na 

to,  či v meste žije alebo nie. Dôsledok v praxi:  21.1.2014 sa vstupu na Školskú a športovú 

komisiu domáhal občan Galanty. Väčšina z oslovených poslancov sa vyjadrila za zmenu 

znenia citovanej časti Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Seredi. Preto navrhujem vyňať 

z textu tohto článku slová ďalšie osoby a nahradiť ich presnejším označením obyvatelia 

mesta Sereď. 

Pri určení rozsahu vstupu nečlenov komisie na ich rokovanie sú tri možnosti úprav. 

Alternatívy: 

1/ Rokovanie komisie MsZ je neverejné. 

2/ Rokovanie komisie je prístupné po individuálnom posúdení prítomnosti žiadateľa  

3/ Rokovanie komisie MsZ je prístupné verejnosti bez akýchkoľvek podmienok  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alternatíva  Výhody                                                       Nevýhody     

1/                  Celý čas rokovania komisie možno         Táto forma môže byť označovaná   

                      využiť iba na plánovanú činnosť.            ako netransparentná. 

Vyvrátenie údajnej netransparentnosti –Výstup komisie ako poradného orgánu  zastupiteľstva je  

zápisnica z rokovania so schválenými návrhmi. Je zverejnená podľa RP. Je výsledkom práce komisie. 

Rozhodujúcim  nie je  proces, ktorým  k výsledku  komisia prichádza.  Príklad z NR SR: Rokovania 

výborov sú  neverejné, rokovanie NR SR sú verejné.  

 

 2/                Výhody pre komisiu nie sú žiadne.             Účasť na rokovanie môže požadovať 

                                                                                          neobmedzený počet záujemcov –                        

                                                                                          komisia stráca čas hlasovaním                                                                                      

                                                                                         o účasti nečlenov komisie na jej   

                                                                                         rokovaní.  

Nevýhodu  môže čiastočne zmeniť iba pružným rozhodovaním o súhlase s účasťou nečlenov 

komisie. Efektivita  jej práce  sa úmerne znižuje s rastúcim počtom záujemcov nečlenov.    

 

3/                 Výhody pre komisiu nie sú žiadne.             Vysoké  riziko časovej náročnosti na     

                                                                                         dobu trvania komisie zvyšuje časový        

                                                                                         tlak na prerokovanie materiálov.    

 


