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 Mestské zastupiteľstvo v Levoči v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  
schválilo uznesením tento 
 

 
D O D A T O K   č.   1 

 
K   R O K O V A C I E M U   P O R I A D K U 

 
MESTSKEJ RADY 

V LEVOČI 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Rokovací poriadok Mestskej rady v Levoči (ďalej aj len „rokovací poriadok“) 

sa mení a dopĺňa na základe ustanovenia § 9 ods. 1 rokovacieho poriadku.   
 

 
§ 2 

 
 1.   V § 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa dopĺňa štvrtá veta, ktorá znie: „Pozvánka na  
                 zasadnutie mestskej rady vrátane návrhov materiálov, ktoré budú predmetom  
                 rokovania mestskej rady, sa zverejňujú najneskôr 2 dni pred dňom zasadnutia  
                 mestskej rady na webovom sídle mesta.“ 
 
            2.  V § 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa dopĺňa piata veta, ktorá znie: „Obsah  
                  materiálov, ktoré sú určené členom mestskej rady, je totožný s obsahom  
                  materiálov, ktoré sa sprístupňujú verejnosti.“ 
 
            3.  V § 5 ods. 5 rokovacieho poriadku sa na konci pred bodku vkladá bodkočiarka  
                 a slová „ostatným účastníkom rokovania sa slovo udeľuje bez súhlasu členov  
                 mestskej rady“. 
 
             4. V § 5 rokovacieho poriadku sa dopĺňa odsek 8, ktorý znie: „Iný účastník zasadnutia  
                 mestskej rady má právo vystúpiť v diskusii ku každému bodu programu rokovania  
                 mestskej rady, ak sa prihlási – a) pred začiatkom diskusie k príslušnému bodu  
                 programu písomne u určeného zamestnanca mesta, ktorému uvedie svoje meno a  
                 priezvisko, resp. názov organizácie, ktorú zastupuje, b) do ukončenia diskusie k  
                 príslušnému bodu programu zdvihnutím ruky.“  
 
             5.  V § 5 rokovacieho poriadku sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie: „Rokovanie mestskej  
                  rady je zásadne verejné. Za neverejné ho možno vyhlásiť len vtedy, ak jeho  
                  predmetom majú byť informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.   
                  V prípade vyhlásenia neverejného rokovania alebo prijatia uznesenia o neverejnom  
                  prerokovávaní niektorého z bodov programu mestská rada uvedie zdôvodnenie.“ 
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             6.  V § 5 rokovacieho poriadku sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie: „Pravidlá týkajúce sa  
                  počtu vystúpení v diskusii a ich dĺžky k tomu istému bodu programu rokovania sú  
                 pre členov mestskej rady a iných účastníkov zasadnutia komisie rovnaké.“ 
 
            7.  V § 5 rokovacieho poriadku sa dopĺňa odsek 11, ktorý znie: „Člen mestskej rady  
                 alebo iný účastník zasadnutia mestskej rady má právo zareagovať v diskusii na  
                 vystúpenie iného člena mestskej rady alebo iného účastníka zasadnutia mestskej  
                 rady faktickou poznámkou. Pravidlá týkajúce sa počtu faktických poznámok a ich  
                 dĺžky sú pre člena mestskej rady a iného účastníka zasadnutia mestskej rady   
                 rovnaké.“            
 
            8.  V § 5 rokovacieho poriadku sa dopĺňa odsek 12, ktorý znie: „Ak iný účastník  
                 zasadnutia mestskej rady predloží návrh uznesenia, predsedajúci dá o ňom  
                 hlasovať, ak si ho osvojí aspoň jeden člen mestskej rady.“ 
 
           9.  V § 7 ods. 1 rokovacieho poriadku sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Zápisnice  
                z rokovania mestskej rady, obsahujúce aj text všetkých schválených uznesení, sa  
                zverejňujú do 10 dní od zasadnutia mestskej rady na webovom sídle mesta.“      
 
 

 
                                                             § 3 
                                             Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok k rokovaciemu poriadku sa trvalo (v čase jeho účinnosti) zverejňuje 

na internetovej adrese mesta. 
 
2. Tento dodatok k rokovaciemu poriadku schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

dňa 23. 2. 2017 uznesením č. 26/55. 
 
3. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Levoči nadobúda účinnosť 

dňom 1. 3. 2017. 
 
 
V Levoči dňa 23. 2. 2017 
 
 
 
                                                                                      PaedDr. Milan Majerský 
                                                                                             primátor mesta 


