STAROSTKA OBCE POPROČ
POZASTAVENIE

výkonu uznesenia Obecného zastupkeľsh a v PoproČi

:^s^ŕ: ÍL§"13_t^s*6zá^ona č'369/l?9?"zb- °obecnom zriadem' v znení neskorších

predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení")

pozastavujem

výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči zo dňa 28.11.2019 číslo :
í. A.12/35./2019,

k dophienému bodu programu Č.23), ktorým OZ ukladá Obecnému áradu:

Tmniť
Rokovacíporiadok v § ÓProgram wadnutia obecného wstupiteľstva v bode
1 takto.
>

^^h ÍfL°?r^fnu z^adnuti^ obecného zastupiteVstva sa zverejňuje najmenej 5 dni
p!ed.dtttwmm.punwaného ?z: Vpripade neplunovaného 'zastupiteF^a 7a

r

zverejňuje najmenej 3 dní pred dátumom. Podklady k zasadnutíu budú doručené

Obecnym úradom najneskôr 3 dni pred plánovanýni

Odôvodnenie;
.

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

^s^lš^,^plTvjľ,'?^fŕamo?foz^^ť^ton^"e^;?OÄec"e^
^-^
^ ^nn, aU^epre ^c ^ n^^^n^^
lehotepodTa § 12 ods. ]0.

?

vznenl

^lo^lTr^^STl
J^^'^^n^á^)doj^^ý^^^a^^
vn&omy"prcdpis Jednotuvych obcí a^st - tzv.-rokovací poriadok obecného/meSfho
zastupiteľstva.

?o^a-u^ovenia§"12 ods' n,zákona oobecnom zriadetí: ^odrobné pravidlá o
rokovaní obecného zastupiterstva upraví rokovací poriadok obecnéhozastupiteľstva"

^?^l^^ľeni^.J.e"sp-l?,omoc?u^úcim.usta?lovemm' ktoré určuje obecnému /

mestskMnuz_astupitel'stvu'aby "Pravil° Po^bnosti o rokovaní zastupiteľstvav' samostataom

VDUtomgani- pred?ise obce/mesta' ^ -*^ "^né ^. "^

S^^i^ 4jS k).-kr -^zriadem)- vpraxí ^ -.
!^^!p.íLoi?o?lc^aml^-n?.^ä_-pr^vidlá UPravuÍúce rokovanie ahÍasovame tohto

^^S!ÍÍého or8ánu? PríPrava zasadnutia, ale aj vyhotovovanie zápisníc zozasadnutí
zastupiteľsťva.

obecné zastupiteľstro v Poproči si uplatnilo svoju právomoc a dňa 23.02.2007
schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Poproči, ktorýje účiimýodTÍ.3.2007.

^ ^!??ľtLob?;nétľ za<stupiteľstva vpoproč1'ktoré sa konalo dňa 28.11.2019
predložila poslankyňa obecného zastupiteľstva PhDr. Zita Baníkovánávrhnadoplneni

enie

v

STAROSTKA OBCE POPROC
programu rokovania obecného zastupiteľstva o prerokovanie návrhu uznesenia, v ktorom
obecné zastupiteľstvo cit: ,,ukladá Obecnému úradu:
zmeniť Rokovací poriadok v § 6 Program zasadnutia obecného zastupitePstva v bode
1 takfo: Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejnuje najmenej
5 dní pred dátumom plánovaného OZ, Vprípade neplánovaného zffstupiteľstva sa
zverejňuje najmenej 3 dni pred dátumom. Podklady k zasadnutiu budú doruČené
Obecnfm óradom najneskôr 3 dni pred plánovanym, "
Ako starostka obce mám za to, že napadnuté uznesenie je právne nevykonateľné
z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo neschválilo zmenu Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v PoproČi, ale iba uložilo obecnému úradu zmeniť Rokovací poriadok, co je bez
predchádzajúceho schválenia tejto zmeny obecným zastupiteľstvom nevykonateľné.
Na základe vyšsie uvedených skutočností mám za to, že uznesenie c. A.12/35./2019 zo
dňa28.11.2019odporujezákonu, a rešpektujúc dikciu zákona vyuzívam svoje legitímne právo
veta a pozastavujem vykonateľnosť napadnutého uznesenia.
VPoproči, dna05.12.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Starostka obce

