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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu: Komentár k § 10 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave – informatívna správa    
  
 
Legislatívne východiská: § 12 ods. 11 a § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 4 a § 15 ods. 5 
Štatútu mesta Rožňava  

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

č. 47/2018 – uložené vypracovať komentár k § 10 Rokovacieho 
poriadku MZ v Rožňave 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. 

 

 Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 26. 4. 2018 v súvislosti s pozastavením výkonu 
niektorých uznesení primátorom uložilo na najbližšie zasadnutie MZ predložiť komentár k § 10 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave (ďalej len „rokovací poriadok“). 

 Podľa uvedeného ustanovenia rokovacieho poriadku: 

1) Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, 
že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní 
od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.  

(2) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený   z dôvodu, že odporuje 
zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť mestské zastupiteľstvo 3/5-ovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo toto uznesenie nepotvrdí v 
lehote do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.  

(3) Pre využitie práva primátora podľa ods. 1 a 2 je potrebné: 

a) presvedčenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie je pre mesto zjavne nevýhodné 
pričom nasledujú tieto kroky: 

-  zvolať do dvoch mesiacov odo dňa schválenia napadnutého uznesenia rokovanie mestského 
zastupiteľstva 

- na rokovaní mestského zastupiteľstva, ak existuje poradný orgán pre túto problematiku, 
vypočuť si jeho stanovisko 

- o zrušení napadnutého uznesenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo   3/5-ovou väčšinou hlasov 
všetkých poslancov 

b) presvedčenie (domnienka) primátora o tom, že uznesenie odporuje zákonu, pričom nasledovné 
kroky sa realizujú v súlade s platnou právnou úpravou 

 

 Na základe žiadosti hlavnej kontrolórky mesta primátor nepodpísal uznesenie č. 18/2018 
a na základe žiadosti niektorých poslancov nepodpísal uznesenie č. 38/2018, obe zo dňa 22. 2. 
2018. 



 

 Dňa 1. 4. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
ktorá okrem iného predĺžila lehotu na opätovné prerokovanie uznesenia, výkon ktorého bol 
primátorom pozastavený, z dvoch na tri mesiace.  

Uvedená novela neobsahuje prechodné ustanovenia, preto jej účinnosť nastala dňa      
1. apríla 2018 bez výnimky. 

Posledným dňom lehoty na opätovné prerokovanie uznesení MZ, ktorých výkon bol 
pozastavený, bol teda 22. máj 2018.  

Toho času je rokovací poriadok v rozpore s platným zákonom o obecnom zriadení. Ak 
právna úprava na úrovni mesta odporuje zákonnej úprave, aplikujú sa na právne vzťahy priamo 
ustanovenia zákona. 

  

 

 

 

 

 

 


