Dodatok č. 3
k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. p) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e tento Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) Uznesením č. 6/3
písm. b) zo 16. februára 2010 schválilo Rokovací poriadok Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „rokovací poriadok“). Uznesením 6/22
z 19. decembra 2016 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Dodatok č. 1 k rokovaciemu
poriadku. Uznesením 7/7 z 2. júla 2018 Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Dodatok č. 2
k rokovaciemu poriadku.

2.

Týmto Dodatkom č. 3 sa Rokovací poriadok mení a dopĺňa nasledovne:
Článok 2
Predmet dodatku

1.

Článok 2 „Pôsobnosť zastupiteľstva“ ods. (1):
- Z prvej vety sa slovné spojenie „na štvorročné obdobie“ nahrádza slovným spojením
„na volebné obdobie podľa Ústavy SR“.

2.

Článok 4 „Skladanie sľubu“ ods. (7):
- Vypúšťa sa znenie druhej vety, ktoré sa nahrádza znením:
„V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 157 ods. 2 a 3 zák. č.
180/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (Zákon o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3.

Článok 5 „Zvolávanie zasadnutia zastupiteľstva“ ods. (5):
- Z prvej vety sa vypúšťa slovné spojenie „organizačným odborom Úradu ŽSK“
a „organizačnému odboru úradu“ a nahrádza sa slovom „úrad“ v príslušnom tvare.

4.

Článok 6 „Vedenie zasadnutí zastupiteľstva“ ods. (4):
- Z druhej vety sa vypúšťa slovné spojenie „troch skrutátorov“ a nahrádza sa slovným
spojením „dvoch skrutátorov“.

5.

Článok 7 „Program rokovania zastupiteľstva“:
- Za ods. (1) sa vkladá nový odsek, ktorý sa označuje ako ods. (2) a znie:
„Zastupiteľstvo môže na návrh predsedajúceho alebo poslanca umožniť vystúpiť
na rokovaní zastupiteľstva aj iným osobám a to v odôvodnených prípadoch, ktoré
vecne súvisia s návrhom programu rokovania.“
- Pôvodné ods. (2) – (7) sa prečíslujú na ods. (3) – (8).
-

6.

Článok 13 „Faktická poznámka“:
- Dopĺňa sa o nový odsek, ktorý sa označuje ako ods. (5) a znie:
„Predsedajúci má právo v rozprave na faktickú poznámku po vystúpení poslancov
prihlásených s faktickými poznámkami a vystúpení rečníka, na ktorého reagovali
poslanci faktickými poznámkami.“

7.

Článok 21 „Organizačné a technické záležitosti“:
- ods. (1): Z druhej vety sa vypúšťa slovné spojenie „organizačný odbor úradu“
a nahrádza sa slovným spojením „poverený organizačný útvar“.
- ods. (2): Z prvej vety sa vypúšťa slovné spojenie „poverený zamestnanec
organizačného odboru úradu“ a nahrádza sa slovným spojením „určený zapisovateľ“.

8.

Článok 25 „Poslanecké kluby“ ods. (1):
- V prvej vete sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo koalícií“ sa dopĺňa slovné
spojenie „alebo nezávislých poslancov“.

9.

Článok 26 „Poslanecké grémium“ ods. (3):
- Do prvej vety sa za slovo predseda vkladá čiarka a dopĺňa slovné spojenie
„podpredsedovia“.
Článok 3
Záverečné ustanovenia dodatku

Tento dodatok k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja bol
schválený Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja Uznesením č 21/10
z 28. januára 2019 a nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2019.

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka
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