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I. Všeobecná časť 
 
V súlade s § 11 ods. 2 písm. p) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh Dodatku č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
II. Osobitná časť 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo svojím uznesením číslo 
11/2014 zo dňa 31. 03. 2014 v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) a § 11 ods.10 zákona          
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
„Rokovací poriadok“).  
 
V uvedenom Rokovacom poriadku znie Článok 3 Prvé zasadnutie zastupiteľstva, bod 7. 
nasledovne: „Zastupiteľstvo na začiatku prvého zasadnutia prerokuje návrh programu 
zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.“ Takto formulované ustanovenie 
Rokovacieho poriadku je nevykonateľné, nakoľko novozvolení poslanci Zastupiteľstva 
TSK majú prerokovať a schváliť program prvého zasadnutia ešte pred zložením sľubu 
poslanca, a z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť bez náhrady. Poslanci 
Zastupiteľstva TSK po zložení sľubu prerokovávajú a hlasujú o návrhu uznesenia, ktorým 
konštatujú zvolenie do funkcie, čo je dostačujúcim aktom prijatým na úvodnom 
slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva TSK. 
 
Navrhuje sa doplnenie Článku 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja o bod 5, ktorým sa ustanovujú obligatórne body programu 
každého zasadnutia zastupiteľstva. Dva z troch navrhovaných bodov programu sú 
súčasťou programu každého zasadnutia zastupiteľstva, navrhuje sa pridať bod Diskusia 
tak, aby sa vytvoril priestor pre poslancov zastupiteľstva na prednesenie tém, ktoré 
neboli predmetom rokovania zastupiteľstva a ani súčasťou interpelácie poslancov. 
 
V Rokovacom poriadku taktiež znie Článok 10 Vystúpenie ďalších osôb  na zasadnutí 
zastupiteľstva, bod 2. nasledovne: „V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na 
zasadnutí zastupiteľstva riaditeľ právnickej osoby zriadenej alebo založených TSK, 
prípadne ďalší subjekt, občan, rozhodne o tom zastupiteľstvo hlasovaním.“ 
 
V uvedenom bode sa navrhuje zmena znenia Rokovacieho poriadku, kde sa spresňujú 
podmienky vystúpení iných osôb, ich nahlasovanie záujmu vystúpiť, obmedzenia počtu 
vystúpení na jednom zasadnutí, možnosť vystúpiť aj prostredníctvom telemosta alebo 
telefonicky, dĺžka vystúpenia, pravidlá predĺženia a skrátenia vystúpenia.   
 



Taktiež v Rokovacom poriadku znie Článok 13 Konanie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, bod 15., písm. e) nasledovne: „v sume 
zodpovedajúcej dvadsaťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný 
funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ 
 
Z dôvodu zjednotenia vyššie uvedeného znenia Rokovacieho poriadku s Článkom 9, bod 
10, písm. e) Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sa navrhuje zmena znenia 
Rokovacieho poriadku v Článku 13, bod 15., písm. e) nasledovne: „v sume 
zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný 
funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ 
 
Taktiež sa dopĺňa ustanovenie o ochrane osobných údajov v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe  týchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  
smernica  95/46/ES  („GDPR")  a v zmysle zákona  č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  
osobných  údajov  v platnom  znení  

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja schváleného uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 11/2014 zo dňa 31. 03. 2014, v intenciách 
zmien uvedených vyššie. Účinnosť dodatku sa navrhuje od 01.12.2018. 
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