Mestské zastupiteľstvo mesta Sládkovičovo na základe $ 11 ods. 4 písm. k) zak.
36911990 Zb. o obecnom zriadení v zrení neskoľšíchzmien a doplnkov

SNR

č.

schval'uje

Rokovací poriadok
Mestského zastupitel'stva mesta Sládkovičovo
$1
Úvodné ustanovenia

1.

Rokovací poľiadok Mestského zastupitel'stva mesta Sládkovičovo (ďalej len ,,mestské
zastupitel'stvo") upľawje praviďĺi podmienky, spôsob pľípravy a priebehu rokovania
mestského zastupiteľswa, jeho spôsobilost' uzrĺíšaniaa prijímania uzrresení, všeobecne
záw?ianých nariadení a ďalších ľozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania

úloh mestskej samosprávy v meste Sládkovičovo.

2.

Mestské zasfupiteľstvo vo svojej rozlrodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č.
36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení zľrien a doplnkov (ďalej len,,zákon č.36911990
Zb. o obecnom zľiadení") aziĺýchvšeobecne závŽinýchpľávnych pľedpisov ľegulujúcich
dôležitéspoločenské vďahy v územnej samospráve.

3.

o otázkach, lĺ:toľéneupľawje tento rokovací poľiadok, ako aj o ďalších zásadáchrokovania
a svojich vnútoľnýchveciach ľozlroduje mestské zastupiteľstvo podľa zákonaé.36911990

Zb. o obecnom niaderu, resp. podľa ľoztrodnutia na zasadnutí mestského zasfupiteľstva
tak, že dáva o nich hlasovať.

$2
Pôsobnosť mestského Zastupiteľstva

1.

2.

3.

Mestskému zasfupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhĺadenej pôsobnosti a
pľávomoci podl'a zákoĺač,.36911990 Zb. o obecnom zriadení.
Mestské zastupiteľstvo preľokúva a rozľroduje aj o ďalších dôležiých otrázkach mestského,
pľíp.regionálneho qýznamu, ktoľéupravujú osobitné všeobecne záväzné pľávne pľedpisy,
ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samospľávy ďebo obyvateľov mesta
Sládkovičovo.
Mestské zastupiteľswo si môže v medziach zákonač.36911990 Zb. o obecnom znadeĺía
tohto rokovacieho poriadku upraviť podrobnejšie pravidlá svojho roz}todovania
L

uzneserum.

4.

Mestské zastupiteľstvo si môŽe vyhĺadiť ľozľrodovanie aj o ďalších otázkach, ktoľé
nepatria do jeho vyhľadenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené
oľganizačnýmporiadkom' ľesp. inými vnútľoorganiz-ačnýminoľmami mesta
Sládkovičovo, nesmie pritom však zasiahnuť do výhradnej pľávomoci pľimátoľa mesta
Sládkovičovo (ďalej len ,,primátor"), viď $ 13 zakoĺa č. 36911990 Zb. o obecnom
niaderĺ).

čast'I.
Zasadnutia mestského zastupitel'stva

$3
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

1.

2.
3.

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva po vol'bách do obecných samospľáv
zvo|á primátoľ zvolený a pôsobiaci v pľedcháďzajicom volebnom období tak, aby sa
uskutočnilo podľa $ 5 ods. 1 tohto ľokovacieho poľiadku.
Pľed pľqým a posledným zasadnutím mestského zastupitel'stva sa hĺá alebo spieva štátna
hymnď.
Pľvézasadnutie otvoľí a vedie až do zloženla sl'ubu novozvoleného primátoľa predsedajúci,
ktoým môže byť pľimátor zvolený v pľedchádzajúcom volebnom období, alebo zástupca
primátora, alebo iný poslanec poverený mests\ým zastupiteľstvom.

4.

Po otvoľení zasadnutia infoľmuje predseda alebo poverený člen mestskej volebnej komisie
o qýsledkoch volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátoľa.

5.

Novozvolený primátot z|oži sl'ub v sulade s $ 13 ods. 2 zékona č. 36911990 Zb., a to do
rúk pľedsedajúceho, pľičompo veľejnom prečítanítexfu sľubu príjme insígnie
pľimátoľa, povie slovo,,sl'ubuj eď' a podá ľuku pľedsedajúcemu.

6.

Po zloŽení sľubu novozvoleného primátora odovzdá predsedajúci vedenie ustanovujúceho
zasadnutia novozvolenému primátoľovi. Novozvolený pľimator sa ujme vedenia
zasadnutia a vykoná akt sl'ubu poslancov tak, že do jeho rtk zložia sľub novozvolení
pgslanci podl'a $ 26 zĺĺkonač.369ll990Zb. o obecnom znadeni, pľičompo veľejnom
pľečítaní
textu sľubu každý poslanec pľistupi k pľimátoľovi, povie slovo ,,sl'ubujem"
a podá mu ruku.

7.

Poslanec, ktoľy sa nemôže áčastrriťna ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, skladá sl'ub na zasadnutí, na ktorom sa zúčastrípo prvy ruz

8.

Poslanci mestského zasfupitel'stva sa môžu zdrvžovať v poslaneclcých kluboch, a to
spravidlapodľapľíslušnostik politickým stľanám či hnutiam, alebo k volebným koalíciám.
Poslanecké kluby sa môžu konštituovať až po overení platnosti vol'by poslancov. Na
utvoľenie poslaneckého klubu treba najmenej 3 poslancov. Ak počas volebného obdobia
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počet členov poklesne pod tuto hľanicu, poslanecký klub zaniká. Pokiď poslanec nie je v
žiadnom klube, je nezaĺadený. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi
utvoľenie poslaneckého klubu, jeho názov s uvedením poslancov, ktoľísú jeho členmi.
Pľedseda poslaneckého klubu počas volebného obdobia oznámi poslancov, ktoľípľestali
bý členmi poslaneckého klubu, alebo ktorí sa stali jeho novými členmi. Pľehlasenie o
vzdani sa členstva v poslaneckom klube môže uľobiť aj poslanec na najbližšom zasadnutí
Mestského zastupitel'stva po vysfupení z klubu' resp. po vsfupe do iného klubu. V mene
poslaneckého klubu koná jeho pľedseda, ďebo ním poveľený člen klubu.

9.

Po schválení pľogľamu zasadnutia pľimátoľ pľedloä návľh na vol'bu dvoch overovateľov
zápisnice z rokovania mestského zasfupiteľstva, ztadov poslancov.

10. Predsedovia poslaneckých klubov ďebo poslanci pľedkladajú návľhy na zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva a na vol'bu predsedov !ýchto komisií, ako aj na vol'bu členov
dchto komisií.
11. Poslanci uľčiaveľejným hlasovaním počet komisií mestského zasfupitel'stva, ako aj počet
členov v qýchto komisiách.
12. Pľedsedovia a členovia komisií sa volia verejným hlasovaním. Na zvolenie je tľeba
nadpolovičnúväčšinuhlasov prítomných poslancov. Nad pľiebehom volieb dohliada
molenátľojčlenná návrhová komisia.
13. Ak zanikne v mestskom zastupitel'stve mandát poslancao nasfupuje za poslanca mestského
počet lrlasov pri vol"bách do
zastupitelostva ako náhĺadník kandidát, ktoý získal najväčší
mestského zastupiteľstva v tom istom volebnom období, ďe nebol zvolený za poslanca.
14. Pľe ustanovujúce zasadnutie mestského zasfupiteľsfua sa primerane pouäjúustanovenia
tohto ľokovacieho poriadku.
15. Na oanačenie zasadacej miestnostio v kÍoľom sa koná zasadnutie mestského zastupitel'stva
sa používaštátny znak.''

$4
Prípľava ľokovania mestského zastupiteľstva

1.

Pľípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátoľ v súčinnostis

)

Písomnémateriály určenéna rokovanie mestského zasfupiteľstva pľedkladá spľacovateľ
mateľiálu prednostovi MsU v lehote najneskôr l0 dní pred zasadnutím MSZ.

3.

Písomnémateriály spľacovanémestským úradom, určenéna rokovanie mestského
zastupiteľstva podľa plĺĺnupľáceo sú podľa potreby prerokované v príslušnejkomisii ľesp.

pľednostom mestského uľadu a poslancami mestského zastupiteľstva.

komisiách.

4.

Písomnémateľiály obsahujú najmä:
a) nánov materiálu,
b) obsah materiálu,
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c) návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva ďebo návľhy variantov na uzresenie
d)

e)

f)

g)
h)

i)

mestského zastupiteľstva, ak to vyfuduje pľedkladaný mateľiál,
vyhodnotenie pripomienok sáclcých osôb a právnickych osôb k návrhu všeobecne
závazného naĺiadenia, a to v písomnej forme a v zĺĺkonnejlehote,
v prrpade potreby stanoviská odbome príslušnýchkomisií mestského zastupiteľstva,
meno, funkciu a podpis spľacovateľa a pľedkladateľa materiálu,
dôvodovú spľávu infoľmáciu, z akého dôvodu je písomný mateľiál pľedkladaný,
sledovaný cieľ a obsah mateľiálu,
podľa potľeby stanoviská príslušných odbomých útvarov mestského úľadu,
prítohy obsahujúce rozsiahlejšie alebo doplňujúce údaje, prehľady, môPY, tabul'ky
a pod.

-

Akje naprograme ľokovaniapľeľokovanie všeobecne závazného naľiadenia

mesta, musí

písomný mateľiál obsahovať:
a) dôvodovú správu,
b) paľagrafové znenie návľhu všeobecne záväného nariadeniamesta,
c) navrhovaná účinnosťnávrhu všeobecne závazného naľiadenia mesta,
d) vyhodnotenie pripomienok fuziclcých osôb a právnic{ých osôb k návľhu všeobecne
závänléhonariadenia, a to v písomnej foľme a v zákonnej lehote.

5.

6.

7.

8.

Dôvodová správaobsahuje:
a) vyhodnotenie doteľajšieho stavu,
b) uvedenie dôvodunovej úpravy,
c) odôvodnenie noých navľhovaných opatrení a riešení,spôsob ich rcalizácie,
administľatívnu náľočnosť,dopad na rozpočet mesta a činnosťsamospľávy,
pokiaľ
návrhy opatení obsďrujú vaľiantné riešenia, je potrebné uviesť vyhody aj
d)
nevýhody jednotlivých vaľiant a zžlroveťl uviesť, ktoľéľiešenie odporuča spracovatel' a
predkladateľ materiálu.

Pľedkladať materiály mestskému zastupiteľstvu sú opľávnení:
a) primátor mesta,
b) poslanci mestského zastupitel'stva,
c) hlavný kontrolóľ mesta,
d) pľednosta mestského úľadu,
e) vedúci zamestnanci alebo zamestnanci mest4
Í) riaditelia (konatelia) oryaĺĺzácíizľiadených a za|ožeĺýchmestom,
g) odboľne spôsobilé osoby, pokial'platná ptávnaúpľava odboľnú spôsobilosť vyžaduje a
je pľedkladaný materiál, ktoý spľacovávali.

Akje naprograme ľokovaniapľerokovanie novely všeobecne záväznéhonaľiadeniamesta,

predloží sa úplnéznenie naľiadenia (v pľípade, že navrhované zrľreny nie sú koncepčného
azésadneho chaľakteru, postačípredloäťnávrh novely všeobecne závazného naľiadenia),
pľičomnovela s vyzračenímzmien v porovnaní s pôvodným znením musí obsahovať
pľimeľane údaje uvedené v odseku 5 pod písmenami a) ažd) tohto paľagľafu.
Spľacovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie
a znenie všeobecne závazného naľiadenia mestaie v súlade s ústavou, ústavnými zákonĺrĺi,
zákonmi a všeobecne závaznýrnĺ pľávnymi pľedpismi.
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9.

Komisie ako poľadné,iniciatívne a kontľolnéorgány sa podieľajúna príprave písomných
materiĺĺlovv sulade s kompetenciami vymedzenými mests\ým zastupiteľstvom. Clenom
komisií sú písomné mateľiály predkladané podl'a vecnej pľíslušnostikomisií, a to
najneskôr 3 dni pľed rokovaním komisie.

10. Písomnémateriály na ľokovanie mestského zasfupitel'stva zabezpečuje prednosta
mestského uradu poslancom mestského zasfupiteľstva najneskôľ 5 dni pľed zasadnutím
mestského zastupiteľstva.

11. Pľednosta mestského uľadu zabezpeéi, aby so všetlcými návrhmi uznesení mestského
zastupitel'stva boli včas oboznĺímenívšetci vedúci odboľov na mestskom uľade a štatutáľni
zástupcovia mests!ých príspevkových organizácií a iných právnic[ých osôb, v ktoých má
mesto majetkovú účasť,pričom títo dbajú na to, aby návrhy uzresenia boli vždy v súlade
s platnými právnymi predpismi azátujmaĺ';ti mesta. Ak tomu tak nie je, sú povinní
okamŽite, avšak najneskôľ pľed zasadnutím zastupiteľstva o tejto skutočnosti informovať
pľednostu mestského úľadu, prípadne predkladateľa návľhu uznesenia.

$s
Zv oläv arlie zasadnutí mestského zastupiteľstva

1.

Mestské zastupiteľstvo zasadápodľapotľeby, najmenej všakľazzatľi mesiace. AkpoŽiada
o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, pľimátoľ zvolá
zasadnutie mestského zasfupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 1 5 dní od doručenia žiadosti
na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zasfupiteľstva zvolá pľimátoľ
zvolený v pľedchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od
vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo zasadáv meste, v ktorom bolo zvolené.

2.

Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 1 pľvej ve,ty, zvolá
ho zástupca pľimátora alebo iný poslanec poveľený mests\ým zastupiteľstvom. Ak
pľimátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského
zastupiteľstva, vedie ho teno kto zvolal mestské zasfupiteľstvo.

3.

Ak primátoľ nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku

4.

Návľh progľamu rokovania mestského zasfupiteľstva sa publikuje v zíkonom stanovenom
pľedstihu ($ 12 ods. 4 Zákoĺa aspoň
dni pľed zasadnutím) na uradnej tabuli a na
webovom sídle mesta.

5.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátoľ písomnou pozvánkou. V písomnej
pozvránke musí byť uvedené miesto, deň, hodina zasadnutia a navrhovaný program

1 dľuhej vety'
zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti
na jeho konanie. Ak primátor ĺenĺolá,zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku
1 tretej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční30. pracovný deň od
vykonania volieb. Ak primátoľ nie je pľítomnýalebo odmietne viesť takto zvolané
zasadnutie mestského zasfupitel'stva, vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie mestského zasfupiteľstv4 vedie ho iný poslanec poverený
mests\ým zastupiteľstvom.

ti
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ľokovania.

6.

Pozvĺĺnkaplĺĺnovanéhozasadnutia mestského zastupiteľstva spolu s materiálmi sa zasiela
poslancom najneskôr 5 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva elekhonickou
poštou.

7. V

prípade zvolania neplrĺnovanéhomestského zastupiteľstva sa pozvĺĺnkaa materiály
zasielajú poslancom elektľonickou poštou najneskôr 5 dni pred zasadnutím mestského
zastupitel'stva.

$6
Pľiebeh rokovania mestského Zastupiteľstva

1.

na začiatku
Mestské zastupiteľstvo schvďuje návrh programu zasadnutia a jeho
^nenu mestského
zasadnutia. Ak pľimátoľ odmietne dať hlasovať o návľhu pľogľamu zasadnutia
zastupiteľstva, alebo o jeho änene' stľácaprávo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoľéďalej vedie zástupca pľimátora. Ak zástupca pľimátoľa nie je pľítomnýalebo
odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poveľený
mestským zastupiteľstvom.

2.

Ak na zasadnutí mestského zasfupiteľstva požiada v súvislosti s pľeľokúvanýmbodom

3.

Mestské zastupiteľstvo ľokuje vžďy v zbore. Spôsobilé rokovať avmášať saje vtedy, ak je
pľítomná nadpolovičná väčšinavšetlcých poslancov. Na prijďie uznesenia mestského
zasfupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšinyprítomných poslancov; na pľijatie
naĺiadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšinypľítomných poslancov. Ak mestské
zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovď a uzrášať sa, pľimátot nĺolLá do 14 dní nové
zasadnutie.

4.

pľogramu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak pľimátoľ neudelí slovo poslancovi, stľáca
právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoľéďalej vedie zĺĺsfupcapľimátora. Ak
zástupca primátoľa nie je pľítomnýďebo odmietne viesť zasadnutie mestského
zastupitel'stvao vedie ho iný poslanec poveľený mestshŕm zastupiteľstvom.

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlasi
rokovanie vždy zaneveľejné,ak pľedmetom rokovania sú infoľmácie alebo veci chĺánené
podl'a osobitn1ých zĺĺkonov;to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva
a) použitie veľejných prostiedkov na platy, odmeny aiĺéĺáležitosti spojené s ýkonom
funkcie oľgánov mesta' zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu
činnosťpre mesto,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä pľevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlasbrícfua mesta alebo pľenechanie
majetku mesta do užívaniainým osobám.

5. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa

zúčastňujeprimátor, poslanci, prednosta
mestského úľadu,hlavný kontrolór, predkladatelia a spľacovatelia návrhov uznesení. Na
zasadaní mestského zastupiteľstva sa môžu zučastniťďalšie osoby: ásfupcovia vlády
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Slovenskej republiky, poslanci NR SR, poslanci Európskeho paľlamentu, poslanci
a zásfupcovia VÚC, zástupcovia štátnych orgĺĺnov, ako aj vedúci ľo7počtoqých,
príspevkových a neziskových organizácií, členovia komisií, ako aj zásfupcovia iných
szichých a pľávnic!ých osôb mesta. okľuh osobitne pozvaných na rokovanie mestského
zastupiteľstva uľčípľimátor.

6.

Pľedsedajúci otvorí rokovanie v uľčenúhodinu, najneskôr však v čase' keď je podľa
prezencie pľĺtomná nadpolovičná väčšinavšetkých poslancov. Neúčasťna rokovaní
mestského zastupiteľstva je poslanec mestského zastupitelostva povinný ospľavedlniť
najneskôľ do začiatku rokovania mestského zastupiteľstva na sekĺetariáte pľimďoľa mesta
(ústne telefonicky alebo písomne elektronicky).

7.

Učasťposlancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zaznamenáva
rokovania mestského zastupiteľstva elektronicky v systéme eZastupiteľstvo'

8.

V

prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase uľčenom na
začiatok rokovania mestského zastupiteľstva ďebo ak klesne počet poslancov počas
ľokovania tak, že mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa
(nadpolovičná väčšinavšetkých poslancov) nepľetľätepočas 30 minút, predsedajúci
rokovanie pľerušíazvoládo 14 dní.

9.

V úvode rokovania pľedsedajúci určízapisovateľa, oznámi počet prítomných poslancov,
z poslancov MZ uľčídvoch overovateľov zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva

v

zápisnici z

a predloži na schválenie návrh pľogramu ľokovania.

10. Predsedajúci vedie ľokovanie tak, aby splnilo účelvsúlade so schvláleným pľogľamom.
1

1. Pokiaľ je k prerokúvanému bodu programu potľebné pľedložiťodboľnéstanovisko komisií
níadených mests(ým zastupiteľstvom, pľekladateľ pľípadne spracovateľ vŽdy prednesie
stanovisko komisií pred prijatím rozhodnutia vo veci, pľe ktoru sa komisia zriadila. o
odboľné stanovisko vo veciach patriacich do kompetencie mestskému rľadu mestské
zastupiteľstv o požiadapľednostu mestského uĺadu.

12. Pľi prerokovaní vecí, ktoré sú zaľadenédo programu ľokovania mestského zastupiteľstva,
uvedie tieto spľavidla pľedsedajúci. Ako prvy vystupi spracovateľ prípadne predkladatel',
pripadne predseda pľíslušnejkomisie, v kÍorej bol materiál pľerokovaný. Predkladateľ
môže svoj návľh vziať späť,aŽ hým mestské zasfupiteľstvo nepľisfupi k hlasovaniu
o návľhu ako celku. Po vystupeniach spracovatel'a návrhu, prípadne predkladatel'a ďebo
pľedsedu pľíslušnejkomisie, pľedsedajúci otvoľíro4pľaw.
13. Do rozpraw sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky. Pľedsedajúci udeľuje slovo najpľv
poslancom v poradí v akom sa do rczpraw prihlásili a po nich ostďným účastlríkom
ľokovania.
14. Ak na ľokovaní mestského zastupiteľstva požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec
Euľópskeho paľlamentu, zástupca vlády alebo iného štatneho oľgánu, pľedsedajúci mu
vždy udelí slovo. Mestské zastupiteľstvo môže k preľokovanému mateľiálu na návľh
pľedsedajúcehoudeliť slovo aj ktorémukolŤek obyvateľovi mesta alebo inej fuzickej
osobe, ak to navľhne aspoň jeden z poslancov. o udelení slova obyvatel'ovi ľozhodnú
poslanci hlasovaním bez rozpravy .
7

15.

o

možnosti udeliť slovo poslanci nehlasujú v časti pľogramu zasadnutia vyhľadenom
pľipomienkam a dopýom obyvateľov. V tejto časti pľogĺamumusí pľedsedajúciudeliť
slovo každému obyvatel'ovi mesta Sládkovičovo, ktoý má na'ĺazemi mesta Sládkovičovo
tľvalý pobyt, ako aj každému, kto má na,územímesta Sládkovičovo nehnutel'qi majetok,
alebo v meste platí miestnu daň, ďebo miestny poplatok, je v meste Sládkovičovo
pľihlásený na dlhodobý pobyt, a to v poradí, v akom bol písomne ďebo ústre prihlásený
do diskusie.

16. Učastnícizasadnutia mestského zasfupiteľstva sa môžu hlásiť o slovo počas ľokovania do
doby, kým poslanci nerozlrodli o ukončenírczpruw k pľerokúvanémubodu pľogĺamu.
17. Poslanec môže v rozprave podať k pľerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návľhy.
18. Časový limit poslanca v rozprave pri pľerokúvaníkaŽdého jednotlivého bodu programu je
maximálne2x3minúty.
19. Ak poslanec alebo iný účastníkrokovania sa odchyltje od pľeľokúvanejveci, pľedsedajúci
ho vyzve, aby hovoľil k veci. Ak ani po opakovanej výzvenebude hovoľiť k veci, odoberie
mu slovo. Proti odňatiu slova môže poslanec podať nĺĺmietku,o ktorej ľoz}roduje mestské
zastupitel'stvo bez ro?pľavy hlasovaním.

20. Účastníci zasadnutia mestského zastupiteľstva sú povinní zachovávať poľiadok, nesmú
rušiť predsedajúceho ani iného ľečníkapri jeho pľejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak
niekto rušízasadnutie mestského zastupiteľstva' najmä nevhodným spľávaním
a porušovaním ľokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej
miestnosti po tom, čo ho na takrito možnosť upozoľnil. Pľoti vykazaniu kohokolŤek z
miestnosti môže poslanec podať námietku, o ktorej ľozhoduje mestské zastupiteľstvo bez
rozptaw hlasovaním.

2ĺ. Kďzdý

poslanec má pľávo v rozpľave ľeagovať na vystupenie predrečníkajednou faktickou
poznámkou. Faktickou poznámkou nemožno ľeagovať na faktickú poznámku. Faktická
poznámka nesmie pľesiahnuť 1 minútu. V prípade, že faktická poznámka presiahne
uvedený limit, pľedsedajúci odobeľie ľečníkovislovo. Vo faktickej poznámke nesmú byť
prednesené žiadne náwhy.

22. Poslanci majú právo podať proceduľáJny návrh, ktoý

sa !ýka spôsobu prerokúvania veci,

časovéhoa vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania
o veci samej. Vystupeníe poslanca s pľoceduľĺĺlnymnávľhom nesmie trvať viac ako 1
minútu.

23. Rozpľava končívtedy, keď vystupili všetci prihlásení rečníciapľedsedajúci ľozpľaw
ukončí.Návrh na ukončenie rozpraw pred vystupením všet{ých ľečníkov,môŽe podať
poslanec.
návrhu rozhoduje mestské zastupiteľsfuo bez rozpravy mimo poradia
hlasovaním.

o

24. Poslanci

môŽu kedykol'vek odvolať členov komisií. Členov komisií môžu odvolať poslanci

verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinouhlasov prítomných poslancov.

25. Hlavného kontľolóra volí a odvoláva mestské zastupitel'stvo. Podľobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti pľihtášky ustanovuje zákon č.36911990

I

Zb. o obecnom zľiadení.Na odvolanie hlavného kontľolóľa z funkcie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšinyvšetkých poslancov.

$7
Postup hlasovania
me

pľijímaniauznesení
stského Zastupiteľstva
a

1. Pľi schvaľovaní návrhu

progrÍrmu poslanci mestského zastupiteľstva najprv hlasujú
ktoý bol zveľejnený na uľadnej tabuli a na webovom sídle
obce. Na änenu návrhu pľogľÍtmuzasadnutia, ktoľúmôže navrhnúť primátor mesta alebo
ktorykoľvek poslanec, je potebný súhlas nadpolovičnej väčšinyvšetkých poslancov.
o bodoch návľhu pľogramu'

2.
3.
4.

Mestské zastupiteľstvo ľoáoduje o každom návrhu umesenia hlasovaním. Hlasovanie sa
uskutočníbezprostredne po skončeníľozpravy. Pľedsedajúci pľed hlasovaním upozoľní
poslancovo Že prikľočík hlasovaniu.

Pred každým hlasovaním pľedsedajúci zopakuje pľesné znerrie návrhu. Predsedajúci
potom vyzve poslancov k hlasovaniu. Hlasovanie nemožľto pľerušiťa nikomu nemožno
udeliť slovo počas hlasovania.

Ak povaha uznesenia ďebo iné skutočnosti vyŽadujú, aby poslanci hlasovďi

osobitne

jednotliqých bodoch navľhovaného uznesenia' takýto postup navľhne pľedsedajúci alebo
poslanec, pľičomo návrhu ľoáoduje mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.
o

5.

Ak boli

k návľhu uznesenia písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návľhy,
hlasuje sa najskôľ onich' ato vporadí, uľčenom predsedajúcim podľa obsahu
a nadväznosti návľhov. Ak pľijaý pozrneňujúci alebo doplňujúci návľh vylučuje ďalšie
pozmeňujúce ďebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Po ukončeníhlasovania
o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.

6. V

pľípade,že bol pľedloženýnávľh umesenia ako celku v dvoch alebo viaceých
vaľiantoch, poslanci hlasujú o návrhoch v poradí v akom boli predkladané v rozprave.
Schválením jedného vaľianfu sa ostatné povaŽujú zaĺepríjatéa o nich sa už nehlasuje.

7.

Keď mestské zastupiteľstvo neschváli žiadny návrh alebo žiadny z navľhovaných

8.

Hlasuje sa verejne pomocou hlasovacieho zaľiadenia ďebo v pľípade,ak nie je k dispozícii
hlasovacie zaľiadenie, zdvihnutím ruky.

9.

vaľiantov, predsedajúci môže navrhnúť ďalší postup, ktory pľedloŽíposlancom na
schválenie. o návľhu pľedsedajúceho roz}rodujú poslanci bezrczpravy hlasovaním.

Poslanci mestského zastupiteľstva môžu uznesením rozhodnúť,že o určitej záleŽitosti sa
bude hlasovať tajne, pľičomsa použijúhlasovacie lístky, vydané poslancom pľed tajným
hlasovaníĺn.

10. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznilmi pľijatie alebo nepľijatie návrhu
uznesenia podľa qýsledku hlasovania poslancov. Hlasovanie jednotlivých poslancov je
zveľejňované na intemetovej stľánke mesta.

11. Uznesenia mestského zastupitel'stva podpisuje pľimátoľ, a to do l0 dní od ich schválenia
mestským zasfupitel'stvom. Uznesenie nadobúda platrrosť dňom podpisu primátora.
12. Pľimátor predložímestskému zastupitel'stvu na prerokovanie uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktoľéhoqýkon pozastavil z dôvodu, že sa domniev4 Že je pľe mesto zjavne
neýhodné alebo odporuje zákonu, pričom môže toto svoje uznesenie potvrdiť mestské
9

zastupiteľstvo najmenej trojpätinovou väčšinouhlasov všetlqých poslancov. Ak mestské
zastupiteľstvo uzresenie nepotvrdí do 3 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potwdeného uznesenia primátoľ nemôže pozastaviť.
13.

ustanovujúcom zasadnutí mestského zasfupiteľstva a pri iných pľíleŽitostiach
upľavených Štatutom mesta Sládkovičovo pľimátoľ používa insígnie pľimátoľa mesta
Sládkovičovo. Pri qýchto aktoch môŽe v zastupení pľimátora používaťinsígnie poslanec
poverený primátoľom ďebo mests(ým zastupiteľstvom.

Na

$8
Pľogľam rokovania mestského zastupiteľstva

1.

Návrh pľogľÍrmurokovania sa oznamuje poslancom v písomnej pozvánke a zverejňuje na
uľadnej tabuli mesta a na inteľnetovej stľĺĺnkemesta najneskôľ 3 dni pred zasadnutím
mestského zastupitel'stva.

2.

Po otvoľenía schválení programu je zaradený vždy ako druhý bod progľamu ľokovania
mestského zastupiteľstva kontrola plnenia uznesení z pľedchádzajúceho rokovania
mestského zastupiteľstva. Pokiaľ už plnenie uzresenia bolo mestskému zastupiteľstvu
pľedloženéazostáva nesplnené, predkladá hlavný kontrolór suhľnnú správu o ich plnení
2x ročne. Ako tretí bod pľogľamu ľokovania mestského zastupitel'stva sú zaľadenévŽdy
Inteľpelácie poslancov mestského zastupitel'stva. Poslednými bodmi programu sú v poradí:
,'Rôzne", ,,Pripomienky a dopyty obyvatel'ov mestaoo a ,,ZáveÍ", V bode Rôme nesmú byť
pľedkladané k schvaľovaniu mateľiály, ktoľésa fýkajú nakladania s majetkom mesta (napľ.
rozpočet, scudzovanie nehnutel'ného i hnutel'ného majetku, akékol'vek užívaniemajetku
a pod.), ako ani mateľiály, o ktoqých sa ľokovalo a hlasovďo v predchádzajúcich bodoch
prebiehaj úceho ľokovania.

3.

Návrh ostatných bodov progľamu a ich poradia predkladá predsedajúci na základe

4.

Po vyčeľpaníprogľamu ľokovania mestského zasttrpitel'stva predsedajúci zasadnutie

vlastrých návrhov, návľhov jednotlivych komisií a jednotlivych poslancov, pľičomo ich
zwadeni do programu roztrodnú poslanci hlasovaním.
ukončí.

čĺsŤrr.
UZNESENIA MEsTsKÉHo zAsTUPITEĽsTvA A
NARIADENIA MEsTA
vŠnonBCNEzAY
^ZNE
$e
Pľíprava uzÍ}esení mestského zastupiteľstva

1.

Pľedkladať materiály anávľhy uznesení mestskému zasfupitel'stvu môŽu pľimátor,
poslanci, pľípadne skupiny poslancov, komisie, hlavný kontrolór, prednosta mestského
úradu, štatutĺmi zĺĺstupcoviamestom zľiadených alebo za|ožeĺýchprávnických osôb,
štatutĺámi zástupcovia právniclcých osôb, kde má mesto majetkovú účasť,a to vždy
v písomnej forme.
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2.
3.

4.
5.
6.

Návrhy uzľresenímestského zastupiteľsfua sa pripľavujúsúčasnes predkladanými
mateľiálmi. Za včasnúpľípľavumateriálov zodpovedá pľedkladateľ materiálu.

Uznesenia mestského zastupiteľstva navrhuje a formuluje najmä spracovateľ stručne s
menoviým určenímnositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pľe ich splnenie.
Uloha musí byť pľitom jasne foľmulovaná vrátane formy jej splnenia tak, aby bolo
vykonaním uzresenia dosiahnuté úplnésplnenie v danej veci.
Uznesenia mestského zastupitelostva sú číslovanéchľonologicky od začiatku volebného
obdobia mestského zastupitel'stva" v ktorom sú pľijaté. Uznesenia mestského
naľiadenia mesta podpisuje primátoľ, zápisnicu
zastupiteľstva a Všeobecne zävämĺé
prednosta
primátor
mestského úľadu'overovatelia zápisnice.
z ľokovania MSZ
mesta,
Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stranke mesta a sú
k dispozícii k nahliadnutiu na mestskom urade v písomnej foľme.
Uznesením mestského zastupitel'stva sa ukladajú ulohy len {ým subjektom, voči ktoým
má mestské zastupiteľstvo ľiadiace postavenie uľčenézákonom o obecnom niadeni,
Štatútommesta Sládkovičovo, naľiadeniami a ostatnými vnútľoorganizačnýmipredpismi
mestského zastupiteľstva- spravidla prednostovi mestského úľadu,hlavnému kontľolórovi,
mestskej polícii a štatutĺárnym zástupcom právniclcých osôb, ktoré zriadilo alebo zal'ožilo
mesto.

$10
Všeobecn e záxäzne naľiadenia mesta

1.

Na plnenie úloh vo veciach územnej samosprávy mesta ďebo vo veciach, v ktoqých mesto
plní úlohy štatnej správy na zákLade splnomocnenia zĺĺkonoma v jeho medziach sa môže
mestské zastupiteľstvo uzniesť na vydaní všeobecne závazného naľiadenia (najmä podľa $
4 ods. 3 a $ 11 ods. 4 písm. g) zákomč.36911990 Zb. o obecnom zĺiadeni v znení zmien
a doplnkov). Naľiadenie mesta nesmie byť v ľozpoľes Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zĺíkonmi,zákonmi a medzináľodnými zmluvami, s ktoými vyslovila súhlas
NR SR a kÍoľéboli ratiťrkovanéa vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Všeobecne
záxäzné naľiadenie, na vydaní ktoľého sa mestské zastupitel'stvo uznieslo vo veciach
plnenia úloh štátnej spľávy, nesmie
v rozpoľe ani s naľiadeniami vlády SR, so
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatn;ých ústredných orgánov štátnej
správy.

bŕ

2.

Návľh naľiadenia, o ktoľom má ľokovať mestské zasfupiteľstvo, zĺĺercjnimesto jeho
vyvesením na uradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského
zastupiteľstva o návrhu naľiadenia. Návľh naľiadenia sa zverejní aj na webovom sídle
mesta v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návľhu nariadenia začina plynúťnajmenej 10
dňová lehota, počas ktoľej môžu ýzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k

návľhu naľiadenia v písomnej foľme, elektľonicky a]ebo ústne do zápisnice na mestskom
urade. Pripomienkou moŽno v uľčenejlehote navrhnúť nový text alebo odporučiťúpravu
textu, ato doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spľesnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť nejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navľhovateľ naľiadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade ohĺozenia, mimoriadnej

LL

udalosti, odstľaňovania následkov mimoľiadnej udalosti, ak právny pľedpis, na základe
ktoľého sa nariadenie prťímq nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je
potrebné zabránlť škodám na majetku, posfup podľa vyššieuvedeného v tomto odseku sa
nepoužije. Vyhodnotenie pripomienok uskutočnínavľhovateľ materiálu s pľíslušnou
komisiou, ak je znadená. Vyhodnotenie obsahuje stľučnýobsah pľipomienky, údaje o
tom, kto pľedložilpripomienku, ktoqým pľipomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a
zalých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiťposlancom mestského
zastupiteľstvavpísomnej foľme najneskôľ 5 dni predrokovanímmestského zastupiteľstva
o návľhu naľiadenia. Pri pľíprave všeobecne záväzného naľiadenia mesta sa postupuje
obdobným spôsobom ako pri prĺprave návrhov uznesení.

3.

Hlasuje sa pomocou hlasovacieho zaľiadenia alebo v pľípade, ak nie je k dispozícii

hlasovacie zaĺiadenie tak zdvihnutím ruky, pričom najpľv sa hlasuje o pozmeňujúcich
a doplňuj úcich návrhoch.

4.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje najmenej trojpätinová
väčšinapľítomnýchposlancov mestského zastupiteľstva.

5.

Všeobecne závänÉnaľiadenia mesta podpisuje primátoľ najneskôr do 10 dní od ich

6.

Pľednosta mestského úľaduzabezpečívyhlásenie všeobecne záĺväznéhonaľiadenia.
Vyhlásenie sa vykoná vyvesením všeobecne závazného naĺiadenia na uradnej tabuli mesta
a na inteľnetovej stľánke mesta najmenej na 15 dní. Všeobecne záväménaĺiadenie
nadobúda účinnosťpätnástym dňom od vyvesenia, ak vňom nieje ustanovený neskoľší
začíatokúčinnosti.. Ak je to odôvodnené naliehaým veľejným záujmom, možno
v nariadení qýnimočne uľčiťskoršízačiatokjehoúčinnosti,najskôľ však dňom vyhlásenia.
Naľiadenia musia byť každémupľísfupnéna Mestskom uľade v Sládkovičove.

schválenia mestským zastupiteľstvom.

$
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Kontrola plnenia uznesení mestského Zastupiteľstva
a naľiadení mesta

1.

2.

3.

Uznesenia mestského zastupiteľstva doručímestský urad do 5 pľacovných dní od ich
podpísania primátorom všetkým osobám zodpovedným za plnenie uznesení, ktoľéurčí
pľednosta mestského uľadu. Doručenie možno vykonať aj elektronickou poštou tomu, kto
o to požiada, pričomje toto podmienené overením doručenia. Elektronické doručenia i ich
potvľdenia aľchivuje osoba poveľená pľednostom mestského uľadu.

Hlavný kontľolór mesta predkladá na každom ľiadnom plĺánovanom zasadnutí mestského
zastupiteľstva spľávu o plnení umesení pľijaých na pľedchádzajúcom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, Worá je vždy dľuhým bodom pľogľamu pľerokovávaného
mestským zastupiteľstvom v súlade s $ 8 ods. 2 tohto poriadku.

Hlavný kontľolór, prípadne osoba označená v uznesení ako zodpovedná za plnenie
uznesenia, musí na kďdom zasadnutí zastupiteľstva zdôvodniť pľípadnénesplnenie
uznesenia. Mestský úľad, mestská polícia a pľávnické osoby zľiadenéďebo zatožeĺé
t2

podmienky pľe ľeďizáciu uloh stanovených uzneseniami mestského
mestom vytvĺĺľajú
zastupiteľstva a vykonávajú všeobecne závämé naľadenia mesta.

čĺsŤur.

PosLANEcKE pnÁvo KoNTRoLY
$12
Interpelácie poslancov

1.

Poslanci majú právo v ľámci inteľpelácií klásť otĺzky pľimátorovi, prednostovi mestského
uľadu' vedúcim odboľov mestského úradu, hlavnému kontľolórovi, mestskej polícii,
štafutĺĺmymzástupcom pľávnických osôb zľiadených alebo založenýchmestom vo veciach
dkajúcich sa ýkonu ich práce. Inteľpeláciou sa na účelytohto ľokovacieho poľiadku
ľozumie kvďiťrkovaná otávka,lĺ:toľá sa vďahuje na uplatnenie a vykonávanie nariadení
mesta, rozhodnutí mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pôsobnosti mestského uľadu
a právnic(ých osôb zatožeĺých alebo zriadených mestom.

2.

otévk1y môžu poslanci predkladať úsbre v ľĺĺmcibodu
na zasadnutí
',Inteľpe1ácie"
mestského zastupiteľstva, alebo písomne adľesovať na prednostu mestského uľadu.

3.

V pľípade, že k obsahu vznesenej inteľpelácie nepostačuje interpelujúcemu podaná ústna
odpoveď, alebo žiadaaý záLežttosť bola pľešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatľenia,
musí sa poslancovi poslrytnúť do 30 dní po rokovaní mestského zasfupiteľstva písomná
odpoveď.

4.

V bode Inteľpelácie

sa nepľijímajúuznesenia mestského zastupiteľstva.

časŤry.
oRGAI\IZAčNo - TECHNICKE ZABlEZPnčľľrn
RoKovANÍ MEsTsKÉIIo zAsTt]PITEĽsTvA
$13
Zabezpečenie ľokovania mestského zasfupiteľstva

1.

organĺzačĺé
atechnické z'abezpeéerne zasadnutí mestského zastupiteľstva ako

aj

aľchivovanie mateľiálov z nich vykonáva mests\ý rľad.

2.

Zkaždéhozasadnutia mestského zastupiteľsfua sa vyhotowje audiozáynam, pľičom

3.

Kzvukovému zántamu zkaždéhorokovania mestského zastupitel'stva sa vyhotovuje
zéryísnícaz rokovania mestského zastupiteľstva, ktoľá obsahuje nasledovné údaje:

audiozántam sa aľchiwje na mestskom uľade.

predsedajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, overovateľov zápisnice, schválený
13

pľogrÍlm zasadnutia, pľítomnýcha nepľítomných poslancov, z toho ospravedlnených
poslancov a znenia uznesení obsahujúcich aj ĺáľov prijaých všeobecne záväzných
naľiadeď mesta respektíve ich noviel, stľučnýobsďl rokovania, podpisy pľimatoľa,
overovateľov a pľednostu mestského uradu.

4.

Zápisnica z ľokovania mestského zastupiteľstva sa musí vyhotoviť bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od zasadnutia mestského zastupiteľstva
a v rovnakej lehote musí byť pľedloŽená na podpis predsedajúcemu' oveľovateľom
a prednostovi mestského uľadu.

5.

Všetky pracovné a schvĺĺlenémateriály, audiozáunarry

z

rokovaní mestského

zastupiteľstva sa aľchivujú v 1 vyhotovení v zákonom stanovenej dobe. K !ýmto
mateľiálom majú prístup osoby v ztrode s platnými ustanoveniami zákona o slobodnom
pľístupe k infoľmáciĺĺm.

Mestslcý uľad vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva, prijatých všeobecne
zävazných nariadení mesta aorganizačných noriem podliehajúcich schváleniu mestským
zastupiteľstvom a dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie.

6.

opätovné pľerokovanie mateľiálov, o ktoých už mestské zastupiteľstvo ľokovalo
a hlasovďo, je možnélen v pľípadochosobitého neteľa.

čl.sŤv.

zÁvnnnčľn,PRECHoDNÉ A ZRUŠovACIE UsTANovENIA
$14
Záverečnéustanovenia

1.

Rokovací poľiadok mestského zasfupiteľstva a äneny a doplnky schval'uje mestské
zastupiteľstvo najmenej trojpätinovou väčšinouprítomných poslancov mestského
zastupiteľstva.

2.

Poslanci mestského zastupiteľstva a ostatné osoby či subjekty, ktoým z tohto rokovacieho
poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa Qýmto ľokovacím poriadkom
a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Ak

sa počas zasadnutia mestského zastupiteľswa vyskytnú pochybnosti o spľávnosti
výkladu ďebo postupu podľa tohto rokovacieho poľiadku, rozhoduje vjednotliqich
prípadochpredsedajúci. Akje ľozhodnutie predsedajúceho sporné, môfuposlancipožiadď
o zaujatie stanoviska účastníkovzasadnutia s hlasom poradným. Po ich vypočutíľoztrodnú
poslanci o správnosti postupu hlasovaním bezrozptavy.

4.

Pokiaľ v tomto rokovacom poriadku nie je stanovené inak, bude sa mestské zastupiteľstvo
ľiadiťvšeobecne závänými právnymi pľedpismi.

L4

$ls
Pľechodné ustanovenia

1.

Počas mimoľiadnej sifuácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s nepľedvídatelhými situáciami (ďalej len,,kľízová situáciď'), lehoty ustanovené
v tomto ľokovacom poľiadku sa budú ľiadiťosobitnými zĺĺkonmia ustanoveniami
vydanými v súvislosti s lľízovou situáciou.

$16
Zrušovacie ustanovenia

1.

Dňom účinnostitohto rokovacieho poriadku sÍáca účinnosťa platnosť Rokovací poľiadok
schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.386^/IZ -2010 zo dňa 04. 08. 2010.

2.

Tento Rokovací poľiadok Mestského zasfupitel'stva mesta Sládkovičovo bol schválený
Mestským zasfupitel'stvom mesta Sládkovičovo uznesením é. 246|NIZ - 202I zo dňa
24.03.202l a nadobúda účinnosťdňom podpisu pľimátoľom mesta.

V Sládkovičove, dňa

12. 04. 2021.

Ing.

Szabó

primátoľ mesta

i

Štátra hymna sa používa v súlade so zákonom č. 6311993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a
ich používaní
ii Štátny zrak sa použĺvav súlade so zákonom č.6311993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich

používaní
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