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Dodatok č. 1 
 

k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Schválený uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
číslo ... /2018 zo dňa 26.11.2018 

November 2018 



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
podľa § 11 ods. 2 písm. p) a § 11 ods. 10 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 Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
(ďalej len „Dodatok č. 1"): 

 

Článok 1  

Predmet Dodatku č. 1 

1. Vypúšťa sa Článok 3, bod 7. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Doterajší Článok 3, bod 8. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa označuje ako 
Článok 3, bod 7. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a doterajší Článok 3, bod 9. Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa označuje ako Článok 3, 
bod 8. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 
 

2. Dopĺňa sa Článok 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja o bod 5, ktorý bude znieť nasledovne: 
 
Na každom zasadnutí zastupiteľstva sa ako samostatný bod programu vždy zaraďujú 
body 
a)  Kontrola plnenia uznesení 
b)  Interpelácie poslancov 
c)  Diskusia 
 

3. Mení sa Článok 9, bod 4. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý aktuálne bude znieť nasledovne: 
 

Do diskusie k prerokovávanému bodu programu sa poslanci prihlasujú pomocou 
hlasovacieho zariadenia. Každý poslanec sa môže prihlásiť do diskusie 
k prerokovávanému bodu programu jedenkrát. 
 
 

4. Mení sa Článok 10, bod 2. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý aktuálne bude znieť nasledovne: 



 
V prípade, že najmenej 72 hodín pred konaním zastupiteľstva požiada predsedu o 
možnosť vystúpiť na zasadnutí iná osoba ako osoby uvedené v bodoch 1 a 3 tohto 
článku, predsedajúci jej udelí slovo v trvaní maximálne 5 minút. Osoba v žiadosti 
o vystúpenie uvedie svoje meno, priezvisko, trvalé bydlisko a telefónny kontakt, ku 
ktorému bodu programu žiada vystúpiť a stručný obsah plánovaného príspevku. 
V určenej lehote musí byť žiadosť doručená, a to buď písomne na adresu TSK, alebo 
elektronicky na e-mailovú adresu predseda@tsk.sk. Zastupiteľstvo hlasovaním môže 
rozhodnúť o predĺžení časového trvania udeleného slova vystupujúcemu. V prípade, 
že táto osoba chce vystúpiť k problematike, ktorá je predmetom rokovania, 
predsedajúci jej udelí slovo priamo k prerokúvanému bodu programu. V prípade, že 
chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, predsedajúci mu 
udelí slovo v bode Diskusia. Predseda môže umožniť vystúpenie takejto osoby aj 
prostredníctvom telemostu alebo telefonicky, pokiaľ to technické prostriedky budú 
umožňovať. Ak sa vystupujúci odchyľuje od prejednávanej témy, alebo sa správa 
iným nevhodným spôsobom, môže mu predseda odobrať slovo. Osoba prítomná na 
zastupiteľstve je povinná sa pred vystúpením legitimovať na určenom mieste.   
 

5. Mení sa Článok 10, bod 3. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý aktuálne bude znieť nasledovne: 
 

Ak požiada o slovo hlavný kontrolór alebo riaditeľ Úradu TSK, ktorí sa zúčastňujú 
zasadnutia zastupiteľstva, predsedajúci im udelí slovo. 
 

6. Mení sa Článok 13, bod 15., písm. e) Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bude znieť nasledovne: 
 

„v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak 
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa Čl. 4 ústavného zákona.“ 
 

7. Dopĺňa sa Článok 16 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja o bod 4, ktorý bude znieť nasledovne: 
 
Pokiaľ v súvislosti s týmto Rokovacím poriadkom dochádza k spracovaniu  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,  je 
prevádzkovateľ, t.j. subjekt spracúvajúci osobné údaje fyzických osôb povinný získané 
údaje poskytnúť, sprístupniť, zverejniť a uchovávať v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 



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

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 1.  Tento Dodatok č. 1 bol schválený zastupiteľstvom TSK Uznesením ... z ...  

 2.  Tento Dodatok  č. 1 nadobúda účinnosť 01.12.2018 

 Trenčín,  ... 2018                               

Ing. Jaroslav Baška                                                                                        
predseda TSK 
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