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Dodatok č. 1 
 

k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
číslo ... /2020 zo dňa 27.04.2020 

Apríl 2020 



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
podľa § 20 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje 
 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(ďalej len „Dodatok č. 1"): 
 

Článok 1  

Predmet Dodatku č. 1 

 
1. Mení sa Článok 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý znie nasledovne: 
 

1. Komisia  zasadá  v termínoch   určených  v Pláne   činnosti   zasadnutí   zastupiteľstva 
schválenom zastupiteľstvom, prípadne podľa potreby, a to buď v podobe osobnej 
prítomnosti členov komisie, alebo prostredníctvom videokonferencie. O spôsobe 
vykonania zasadnutia komisie rozhoduje jej predseda. 
 

2. Dopĺňa sa Článok 8 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja o ods. 7, ktorý znie nasledovne: 
 

7.  V prípade zasadnutia komisie v podobe videokonferencie sa verejnosť zasadnutia 
osobe, ktorá prejaví záujem o účasť na komisii, primerane zabezpečí; ostatné 
ustanovenia tohto článku sa použijú primerane.   

 
3. Mení sa Článok 11 ods. 3 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý znie nasledovne: 
 

3.  Tajomník komisie  doručí najmenej päť kalendárnych dní pred určeným posledným 
dňom hlasovania členom komisie s hlasovacím právom (poslancom Z TSK) materiál                  
so všetkými náležitosťami, informáciami a prílohami nevyhnutnými k objektívnemu 
rozhodnutiu vo veci, spolu s návrhom uznesenia alebo stanoviska komisie; zároveň 
uvedie deň a hodinu, do ktorej môže člen komisie s hlasovacím právom (poslanec Z 
TSK)  platne doručiť v elektronickej podobe svoje stanovisko k materiálu, ktoré bude 
obsahovať vyjadrenie ku každému jeho bodu a rozhodnutie o hlasovaní.  

 



4. Mení sa Článok 11 ods. 11 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý znie nasledovne: 

11. Po ukončení hlasovania „per rollam“ tajomník komisie  vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania a o hlasovaní vypracuje 
záznam, ktorý schvaľuje svojím podpisom predseda komisie; záznam o výsledkoch 
hlasovania komisie  použitím hlasovania „per rollam“ spolu s uznesením alebo 
stanoviskom komisie sa po schválení predsedom komisie zasiela bezodkladne všetkým 
členom komisie a vedúcemu príslušného organizačného útvaru Úradu TSK. Tajomník 
komisie taktiež bezodkladne zabezpečí zverejnenie záznamu o výsledkoch hlasovania 
komisie po schválení predsedom komisie na webovej stránke Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

V ostatných častiach zostáva Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja nezmenený. 
 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 1.  Tento Dodatok č. 1 bol schválený Zastupiteľstvom TSK Uznesením ... zo dňa 
27.04.2020 a nadobúda účinnosť 27.04.2020. 

 Trenčín,  27.04.2020                                               

  

 

Ing. Jaroslav Baška                                                                                        
predseda TSK 


