Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
V zmysle § 11 ods. 2 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov je
Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) vyhradené
rozhodovať o základných otázkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to schvaľovať
rokovací poriadok zastupiteľstva. Podľa § 11 ods. 10 citovaného zákona podrobnosti
o rokovaní zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok zastupiteľstva.
Zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach v súčasnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré
upravuje Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
„rokovací poriadok“) schválený uznesením zastupiteľstva č. 160/2003 zo dňa 27. 08. 2003
v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením zastupiteľstva č. 343/2004 zo dňa 15. 12. 2004 a
Dodatku č. 2 schváleného uznesením zastupiteľstva č. 434/2008 zo dňa 27. 02. 2008.
Nadobudnutím účinnosti nového rokovacieho poriadku bude rokovací poriadok zo dňa
27. 08. 2003 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zrušený.
Návrh rokovacieho poriadku prerokovali na svojich zasadnutiach komisie zastupiteľstva – Komisia
dopravy dňa 03. 03. 2014, Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu a Komisia sociálnej pomoci
a zdravotníctva dňa 04. 03. 2014, Komisia legislatívno - právna a Komisia pre financie, rozpočet a investície dňa
05. 03. 2014, Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu dňa 06. 03. 2014, ako aj Rada predsedov
komisií pri zastupiteľstve dňa 10. 03. 2014. Pripomienky zo zasadnutí boli po ich vyhodnotení adekvátne
zapracované do textu predloženého rokovacieho poriadku.
II. Osobitná časť
Predložený návrh nového rokovacieho poriadku bol vypracovaný za účelom jeho
aktualizácie, sprehľadnenia, zjednodušenia a zvýšenia efektivity rokovacieho procesu
zastupiteľstva, pričom boli použité praktické poznatky a skúsenosti z predošlých zasadnutí
zastupiteľstva. Návrh sa nepredkladá formou dodatku, ale v podobe úplného znenia vzhľadom
na jeho ambíciu odstrániť súčasne rôzne nepresnosti v ustanoveniach predchádzajúceho
rokovacieho poriadku a docieliť zosúladenie používaných pojmov s platnou právnou úpravou
a jednotné zadefinovanie používaných skratiek. K obsahovým zmenám rokovacieho poriadku
došlo najmä v nasledovných ustanoveniach:
1. Článok 3 ods. 2 - informácia o výsledku volieb do orgánov TSK a ods. 5 - vedenie
zastupiteľstva.
2. Článok 4 ods. 3 - zastupovanie poslaneckého klubu a ods. 4 - oznamovanie vzniku,
zmien a zániku klubu.
3. Článok 6 ods. 3 - predkladanie informatívnych správ a ods. 7 - zverejňovanie
materiálov na webovom sídle.
4. Článok 9 ods. 2 - spôsob predkladania materiálov, ods. 6 - spôsob predkladania
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ods. 8 - faktické poznámky a ods. 13 spôsob vystúpenia v diskusii.
5. Článok 11 ods. 3 - predkladanie návrhu na uznesenie.
6. Článok 12 ods. 7 - zverejňovanie zápisníc, VZN a uznesení na webovom sídle.
7. Článok 14 ods.5 - spôsob predkladania interpelácií a vysvetlení a ods. 8 - vedenie
evidencie interpelácií a vysvetlení.
8. Článok 16 ods. 1, 2 a 3 - schválenie, účinnosť rokovacieho poriadku a zrušenie
predchádzajúceho rokovacieho poriadku.

