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STAROSTKA OBCE POPROČ

POZASTAVENIE

výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

V súlade s §13 ods. 6 zákona Č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení")

pozastavujem

výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči zo dňa 25.03.2019 číslo :

OZ c. A.3/34./2019,

k doplnenému bodu programu č. 111), ktorým OZ žiada: .

poskytnáť na maiiovú adresu overovateľov zápisnice, zápisnicu azvuková
nahrávku z rokovania OZ najmenej 3 dni pred dátumom jej podpisu a zverejnenia
na webovej stránke obce.

Odôvodnenie;*

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov: ,JStarosta môže pozastaviť výkon uznesema obecného zastupiteľstva, ak
sadomnieva, že odporuje zákonu, alebojepre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v
lehotepoäľa§ 12 ods. 10.ct

Samotné rokovanie zastupiteľstva je v zákone o obecnom zriadení upravené len
okrajovo vustanovení § 12, pričom podrobnejší priebeh jednotlivých zasadnutí upravuje
vnútomý predpis jednotlivých obcí a miest - tzv. rokovací poriadok obecného/mestského
zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení: ^odrobné pravidlá o
rokovaní obecného zastupitefstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva."

Citované ustanovenie je sphiomocňujúcun ustanovením, ktoré urČuje obecnému /
mestskému zastupiteľstvu, aby upravilo podrobnosti o rokovaní zastupiteľstva v samostatnom
vnútroorganizačnom predpise obce/mesta, ktorý schval'uje obecné resp. mestské
zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadem). V praxi treba rozumieť
takýmito podrobnosťami najmä pravidlá upravujúce rokovanie ahlasovanie tohto
zastupiteľského orgánu, príprava zasadnutia, ale aj vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí
zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Poproči si uplatnilo svoju právomoc a dňa 23.02.2007
schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Poproči, ktorýje účinný od 1.3.2007.

Tento rokovací poriadok upravuje v § 5 prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva,
kdeje v bode 2 uvedené:

" (2) Materiáty určené na rokovanie obecného zastupitefstva musia byť vypracované
tak, aby z vecného i časového hľaäiska umožnili prijatie uznesema obecného zastupiteľstva,
alebo všeobecne záväzného nariadenie obce (ďalej len "nariadenie"). Uveäené materiály
pozostávq/úpreäovšetkym z:

l.názvu materiálu
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2.návrhu uznesenia obecného zastupitefstva (resp. nariadenia)
3.dôvodovej správy"

Zároveň v § 6 predmetného Rokovacieho poriadku Obecného zasmpiteľstva v Poproči
jeods.3.a4.uvedené:

" (3) Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe
vlastných návrhov, doporučení návrhov jednotlivých komisií a jednotlivych poslancov. Tieto
návrhy musia byť doruČené písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným
zasadnutím obecného zastupitefstva.

(4)V prípade neskorsieho doručenia môžu byť navrhnuté bocty prejednané na
najbližsom ďalsom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatoČne
zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu
programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade
jeho zaradenia rokovať.i'

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zastupiteľstva v Poproči, ktoré sa konalo dňa
25.03.2019 predložila poslankyňa obecného zastupiteľstva PhDr. Zita Baníková návrh na
doplnenie programu rokovania obecného zastupíteľstva o prerokovanie návrhu uznesenia, v
ktorom obecné zastupiteľstvo žiada cit: ^.poskytnúť na mailovú adresu overovateľov
zápisnice, zápísnicu a zvukovú nakrávku z rokovania OZ najmenej 3 dnípred dátumomjej
podpisu azverejnenia na webovej stránke obceíf. Návrh do dophienie tohto bodu programu
nebol doručený písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím
obecného zastupiteľstva, ale bol zaradený do programu rokovania obecného zastupiteľstva
samostatne pri schvaľovaní zmeny zverejneného programu rokovania Obecného
zastupiteľstva vPoproči dňa 25.03.2019. Predložený písomný materiál neobsahoval
dôvodovú správu. Mám za to, že takto predložený materiál určený na rokovanie obecného
zastupiteľstva nebol vypracovaný tak, aby z vecného i časového hl'adiska umožnil prijatie
uznesenia obecného zastupiteľstva.

Požiadavka na doručovanie zvukovej nahrávky e-mailom je zároveň aj technicky
nevykonateľná, na čo boli viacerí poslanci ,vrátane predkladateľky, upozomení pri ich
individuáhiych požiadavkách na poskytnutie zvukových záznamov z rokovaní OZ v Poproči.
Zvukové záznamy im boli poskytnuté na základe žiadostí doručených na obecný úrad formou
CD nosiča.

Tým, že Obecné zastupiteľstvo v PoproČi upravilo rokovanie obecného zastupiteľstva
predmetným napadnutým uznesením poruSilo ustanovenie § 12 ods. 11 zákona o obecnom
zriadenL Zároveň sa pri predkladaní materiálu na rokovanie obecného zastupiteľstva
nepostupovala v súlade s platným Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Poproči,
čím Obecné zastupiteľstvo vPoproci rovnako nepriamo porušilo zákon o obecnom
zriadení. Napadnuté uznesenieje zároveň technicky nevykonateľné.

Na základe vyššie uvedených skutoČností mám za to, že uznesenie OZ č. A.3/34./2019
o dňa 25.03.2019 odporuje zákonu, a rešpektujúc dikciu zákona využívam svoje legitímne
právo veta a pozastavujem vykonateľnosť napadnutého uznesenia.

VPoproči, dna02.04.2019

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Starostka obce


