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Dôvodová správa
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi predkladáme z dôvodu
zosúladenie článkov týkajúcich sa voľby hlavného kontrolóra mesta so zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Na základe odporučenia organizácie
Transparency International Slovensko
navrhujeme doplniť Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi o zverejňovanie audiozáznamov
a videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na internetovej stránke
mesta www.prievidza.sk.

Návrh uznesenia
Mestská rada
uznesenie č. ...../2014
I. berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi,
II. odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Doplnok č. 2 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi.

Mestské zastupiteľstvo
uznesenie č. ...../2014
I. berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi,
II. schvaľuje - neschvaľuje
Doplnok č. 2 k Internej smernici č. 57 – Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi.

Návrh
Doplnok č. 2
k Internej smernici č. 57
IS č. 57 - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
1.

§ 9 Uznesenia mestského zastupiteľstva
- v ods. 10 sa text „Ak sa funkcia hlavného kontrolóra, náčelníka MsP a riaditeľov
organizácií zriadených mestom obsadzuje na základe výsledkov vypísaného konkurzu,
hlasuje sa verejne. “ nahrádza textom „Ak sa funkcia hlavného kontrolóra, náčelníka MsP
a riaditeľov organizácií zriadených mestom obsadzuje na základe výsledkov vypísaného
konkurzu, hlasuje sa spravidla verejne.“

2.

§ 14 Výsledky tajného hlasovania
- v ods. 2 sa za pôvodný text dopĺňa text: „V prípade voľby hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“
- v ods. 3 sa na koniec vety dopĺňa text :... „a hlavného kontrolóra mesta“.

3.

§ 16 Organizačno-technické zabezpečenie rokovania mestského zastupiteľstva
- pôvodný ods. (6) sa prečíslováva na (8)
- dopĺňa sa ods. (6) a ods. (7) s textom:
(6) Z rokovania MsZ sa vyhotovuje audiozáznam. Audiozáznam sa zverejňuje na
internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.
(7) Z rokovania MsZ môže byť vyhotovený videozáznam. Vyhotovený videozáznam sa
zverejňuje na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom
sociálnej siete YouTube slúžiacej na zdieľanie videí alebo iným vhodným spôsobom.

4.

§ 17 Záverečné ustanovenia
- dopĺňa sa ods. (7) s textom: „Doplnok č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
schválilo MsZ uzn. č. .......... dňa 24. 6. 2014.

Ostatné ustanovenia Internej smernice č. 57 ostávajú nezmenené.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

