Dôvodová správa
k Návrhu Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
V súvislosti plnením opatrení navrhnutých v Protikorupčnej stratégii pre Košický
samosprávny kraj vypracovanej Trasparency International Slovensko v roku 2019 Úrad
Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) predkladá do Zastupiteľstva KSK, v rámci
2. etapy plnenia protikorupčných opatrení, Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK,
Návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva KSK a Zásady
hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja.
Návrh na vypracovanie nového Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK si
vyžiadala aj aplikačná prax. Platný Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK z roku 2010
neriešil niektoré sporné otázky a situácie vznikajúce pri príprave zasadnutia zastupiteľstva,
ako aj na samotnom zasadnutí zastupiteľstva, a tiež pri spracovaní výstupov zo zasadnutí.
Vznikla reálna potreba niektoré ustanovenia rokovacieho poriadku precizovať ale aj
dopracovať nové, ktoré reflektujú na pluralitu názorov vznikajúcich na zasadnutiach
Zastupiteľstva KSK. Do návrhu nového Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK boli
implementované odporúčania Transparency International Slovensko z protikorupčného auditu
KSK na vylúčenie nejednoznačného výkladu, na doplnenie a spresnenie niektorých
ustanovení rokovacieho poriadku, ako aj ustanovenia súvisiace s ochranou osobných údajov
a nových právnych predpisov a ustanovenia súvisiace s transparentnosťou a otvorenosťou
zasadnutí Zastupiteľstva KSK.
Pri príprave návrhu nového rokovacieho poriadku bola zachovaná pôvodná štruktúra členenia
platného rokovacieho poriadku.
K zásadným úpravám rokovacieho poriadku patrí najmä:
 Prvá časť – Úvodné ustanovenia
- § 3 Zasadnutie zastupiteľstva
- v písmene b) sa navrhuje úprava textu „riadne zasadnutie zastupiteľstva v sídle kraja“
(zasadnutia ako poznáme doteraz; v Košiciach, na magistráte mesta Košice)
- písmeno c) navrhuje sa nová forma zasadnutí – „zasadnutie zastupiteľstva mimo sídla
kraja“. Zasadnutie zastupiteľstva mimo sídla kraja podrobnejšie upravujú
ustanovenia § 26 a § 27,
- § 4 Komunikácia úradu so zastupiteľstvom,
- pre úradnú komunikáciu sa navrhuje zriadiť poslancom zastupiteľstva úradná emailová
adresa v tvare meno.priezvisko @zastupitelstvovucke.sk,
- navrhuje sa, v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie, možnosť poskytnúť
poslancovi komunikačné technické zariadenia (mobilný telefón, SIM karta, tablet)
- v časti „ Volebný poriadok zastupiteľstva“ sa navrhuje doplniť § 17 Opakovaná voľba
a § 18 Nové voľby, ktorými sa navrhuje úprava procesného postupu pri personálnych
voľbách v zastupiteľstve.
 Druhá časť – Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva a volebný poriadok
- Precizuje sa príprava, zvolanie a priebeh ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva,
- § 26 Návrh programu zastupiteľstva – navrhuje sa nový ods. 3 zasadnutie zastupiteľstva
mimo sídla kraja, v ktorom sa navrhuje zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva
Informáciu o sociálno-ekonomickej situácii hosťujúceho subjektu,
- doplnenie § 11 Zamedzenie rozporu záujmov.
 Tretia časť – Príprava zasadnutia zastupiteľstva
- Precizuje sa pôvodný text; príprava materiálov, odsúhlasenie a prerokovanie materiálov,
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- v § 22 sa navrhuje zmena v štruktúre obsahu materiálu; stanoviská komisií budú
súčasťou obsahu materiálu,
- v § 25 sa navrhuje zmena názvu „Komisia predsedov komisií“ na „Rada predsedov
komisií“ ako aj zverejňovanie pozvánky a zápisu z rokovania Rady predsedov komisií,
- v § 26 ods. 2 sa navrhuje určenie stálych bodov programu na riadne zasadnutie
zastupiteľstva,
- v § 26 ods. 3 sa navrhuje doplnenie nového stáleho bodu programu pri zasadnutí mimo
sídla kraja; Informácia o sociálno-ekonomickej situácii hosťujúceho subjektu,
Štvrtá časť – Zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva
- § 27 ods. 2 navrhuje sa úprava zvolania zasadnutia zastupiteľstva mimo sídla kraja
(zasadnutia zastupiteľstva zvolá predseda len po predchádzajúcom schválení
zastupiteľstvom).
Piata časť – Účasť na zasadnutí, verejnosť zasadnutí, otvorená samospráva
a zasadací poriadok zastupiteľstva
- navrhuje sa doplnenie § 30 „Otvorená samospráva“, tento bod sa navrhuje ako stály bod
programu zasadnutí zastupiteľstva v trvaní 30 minút. Navrhuje sa zaradiť do programu
pred bod Rôzne. V rámci bodu Otvorená samospráva sa dáva priestor obyvateľom
samosprávneho kraja vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva s konkrétnym problémom,
resp. postrehom. Budú môcť vystúpiť len vopred prihlásení obyvatelia kraja, najviac
šiesti, s obmedzenou dĺžkou príspevku 5 minút. Prihlasovanie do bodu Otvorená
samospráva sa navrhuje elektronickou formou, prostredníctvom elektronického
formulára na webovej stránke KSK,
- § 33 Obrazový a zvukový záznam; navrhuje sa úprava vyplývajúca zo zákona o ochrane
osobných údajov; zapracúvajú sa ustanovenia o online prenose zasadnutí zastupiteľstva
a o vyhotovovaní audiozáznamu, ktorý sa zverejňuje na webovej stránke KSK
a archivuje sa v súlade s osobitným predpisom, ako aj skutočnosť, že rokovacia
miestnosť je monitorovaná kamerovým systémom.
Šiesta časť – Priebeh zasadnutia zastupiteľstva
- Navrhuje sa doplnenie § 34 – Rokovací jazyk
- § 49 Príprava a prijímanie uznesení; v ods. 3 sa navrhujú vzory textov pre prijímanie
uznesení,
- § 53 Tajné hlasovanie; precizuje sa pôvodný text a proces tajného hlasovania .
- § 57 Prerušenie a ukončenie zasadnutia zastupiteľstva; navrhuje sa procedurálna úprava.
prerušenia a ukončenia zasadnutia uznesením, na návrh predsedajúceho alebo
poslanca.
Siedma časť – Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľstva
- Navrhuje sa terminologická úprava § 58:
ods. 1 - kto vyhotovuje zápisnicu „určený zamestnanec úradu“
ods. 3 - kto podpisuje zápisnicu „vedúci organizačného oddelenia úradu“ a „určený
zamestnanec“.
Ôsma časť – Zabezpečenie realizácie uznesení
- Pôvodný text - bez zmien.
Deviata časť – Realizácia uznesení vo vzťahu predpisom KSK
- Pôvodný text - bez zmien.
Desiata časť – Orgány zastupiteľstva
- § 65 ods. 4 navrhuje sa doplniť ustanovenie o povinnosti dodržiavať právne predpisy
a správať sa v súlade s etickým kódexom volených predstaviteľov,
- § 66 Nastúpenie náhradníka - precizuje sa formulácia pôvodného textu,
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- § 67 Rada predsedov komisií - navrhuje sa zverejňovanie pozvánky, zápisu zo
zasadnutia Rady predsedov komisií v súlade s osobitným predpisom a zverejňovanie
účasti predsedov komisií na zasadnutí Rady predsedov komisií.
- § 68 Postavenie komisií, navrhuje sa z pôvodného textu vypustiť ods. 6 až 18 z dôvodu,
že rokovanie komisií zastupiteľstva bude v plnom rozsahu upravovať nový Rokovací
poriadok komisií Zastupiteľstva KSK. Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva KSK
bude záväzný pre všetky komisie zriadené Zastupiteľstvom KSK,
- do Rokovacieho poriadku zastupiteľstva sú zapracované zmeny týkajúce sa nastúpenia
náhradníka v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schváleného
Etického kódexu volených predstaviteľov.
 Časť Prílohy: Ako súčasť Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK sú vypracované
jednotné vzory dokumentov, ktoré sa používajú pri príprave zasadnutia Zastupiteľstva
KSK a jeho výstupov a Interné pravidlá prípravy materiálov predkladaných na zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
K tvorbe návrhu nového Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bola vytvorená pracovná skupina zložená z
predsedov poslaneckých klubov
Zastupiteľstva KSK, resp. ich zástupcov. Pripomienky, podnety a návrhy pracovnej skupiny
boli zapracované do návrhu Rokovacieho poriadku.

Košice, 06. 02. 2020

Spracovala: PhDr. Anna Heribanová,
vedúca organizačného oddelenia

5

