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Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií obecného zastupiteľstva Zemné  

vyvesený na úradnej tabuli v obci Zemné  dňa: 13.10.2016 

Pripomienky k predloženému návrhu je možne predložiť písomne do 10 dní od zverejnenia na úradnej 

tabuli t.j. do 23.10.2016 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií obecného zastupiteľstva Zemné  schválený 

Obecným zastupiteľstvom  v Zemnom  dňa:................. uznesením č.  ................ 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií obecného zastupiteľstva Zemné  vyvesené 

na úradnej tabuli v obci Zemné  dňa: ............................ 

 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií obecného zastupiteľstva Zemné  
nadobúda účinnosť dňa: ........................................ 



Dôvodová správa 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií Obecného zastupiteľstva obce 
Zemné je vypracovaný z dôvodu zabezpečenia súladu dokumentu so Štatútom obce Zemné a 
Organizačným poriadkom Obecného úradu v Zemnom. Príčinou zmeny Rokovacieho poriadku 
pracovných komisií Obecného zastupiteľstva je zriadenie funkcie prednostu obecného úradu 
Organizačným poriadkom Obecného úradu v Zemnom, ktorý nadobudol účinnosť dňom 
podpísania starostu obce 29.1.2016 a ktoré Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie dňa 
24.2.2016 uznesením číslo 203/240216-Z 
  
Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku  pracovných komisií 
Obecného zastupiteľstva obce Zemné  podľa prílohy 

 
 

Dodatok č. 1  
k ROKOVACIEMU PORIADKU 

pracovných komisií 
Obecného zastupiteľstva Zemné 

 
 
Článok č. 7 Zasadnutia komisie, bod 7.  sa mení nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 
7.  Zasadnutia komisie sa môže zúčastniť aj starosta obce, zástupca starostu a hlavný 

kontrolór. Ak požiadajú o udelenie slova , predseda komisie im ho udelí . Predseda 
komisie môže rozhodnúť o prizvaní ďalších hostí. 

 
Nové znenie: 
 
7.  Zasadnutia komisie sa môže zúčastniť aj starosta obce, zástupca starostu, prednosta 

obecného úradu a hlavný kontrolór. Ak požiadajú o udelenie slova, predseda komisie im 
ho udelí. Predseda komisie môže rozhodnúť o prizvaní ďalších hostí. 

 
 
Článok č. 10 Spoločné a záverečné ustanovenia  sa mení nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 

Čl. 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.   Všetky  dotknuté  osoby  sú  povinné  riadiť  sa  týmto  rokovacím  poriadkom  a 

dodržiavať  jeho ustanovenia. 
 
2.   Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku sa predkladajú len v písomnej forme a 

podliehajú schváleniu OcZ. 
 



3.   Tento  „Rokovací  poriadok  komisií  Obecného  zastupiteľstva  obce  Zemné schválilo  
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom zasadnutí dňa 24.02.2014  uznesením č. 
43240215-Z  

 
4.    Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
Nové  znenie: 
 

Čl. 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.   Všetky  dotknuté  osoby  sú  povinné  riadiť  sa  týmto  rokovacím  poriadkom  a 

dodržiavať  jeho ustanovenia. 
 
2.   Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku sa predkladajú len v písomnej forme a 

podliehajú schváleniu OcZ. 
 
3.   Tento  „Rokovací  poriadok  komisií  Obecného  zastupiteľstva  obce  Zemné schválilo  

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na svojom zasadnutí dňa 24.02.2014  uznesením č. 
43240215-Z  

 
4.    Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
5.  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovných komisií Obecného zastupiteľstva 

Zemné bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom uznesením č.   /2016  zo dňa  
..  .. 2016 a nadobúda účinnosť  .. .. 2016. 

 
 

 
 
 
 
 

Ing. János Bób 
           starosta obce 
 
 
Vyvesené: 
Zvesené: 
 
 


