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Obec Štitáre, v nadväznosti na čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s
§ 4 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 4 písm. f), § 11b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štitáre o
podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce.
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2020
o podmienkach organizovania
a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov obce Štitáre
§1
Základné ustanovenia
1. Zhromaždením obyvateľov obce Štitáre sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len „nariadenie") rozumie zhromaždenie obyvateľov obce Štitáre alebo jej časti, na
ktorom obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor k prerokovanej veci, ktorá sa týka dôležitej otázky
života obce Štitáre alebo jej časti (ďalej len ,,obec").
2. Predmetom tohto nariadenia je upraviť podmienky zvolávania, organizovania a
priebehu zhromaždenia.
3. Účelom tohto nariadenia je posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o veciach obce, a to
spresnením podmienok výkonu samosprávy obyvateľov obce prostredníctvom inštitútu
zhromaždenia obyvateľov obce.
4. Na prerokovanie vecí obce, alebo jeho časti môže starosta alebo Obecné zastupiteľstvo v
Štitároch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo") kedykoľvek zvolať zhromaždenie, najmä ak o
to požiadajú poslanci obecného zastupiteľstva alebo obyvatelia obce formou petície.

§2
Zvolanie zhromaždenia
1. Zvolávateľ zhromaždenia (ďalej len „organizátor") môže byť:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo
2. Obecné zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie formou uznesenia na ktoromkoľvek
svojom zasadnutí.
3. Zhromaždenie obyvateľov obce môže byť zvolané ako zhromaždenie obyvateľov celej
obce alebo aj len jej časti.
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4. Ak si to povaha a neodkladnosť daností vyžaduje, je možné zvolať zhromaždenie skôr, ako
je termín zasadnutia obecného zastupiteľstva. V tomto prípade môže poslanec formou
elektronickej komunikácie – e-mailom požiadať starostu o zvolanie zhromaždenia. E-mail
musí byť adresovaný všetkým poslancom obce a všetkým osobám v organizačnej štruktúre
obce. Predmet e-mailu musí byť jasne definovaný, že sa jedná o zvolanie zhromaždenia.
5. V prípade, ak o zvolanie zhromaždenia požiadajú poslanci obecného zastupiteľstva, alebo ak
je predložená petícia obyvateľov obce aspoň 5 % občanov, ktorí sú obyvateľmi obce,
rozhodne obecné zastupiteľstvo o zvolaní zhromaždenia na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
6. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 30 dní odo
dňa prijatia uznesenia o jeho konaní.
7. Súčasťou uznesenia obecného zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia je dátum a čas konania
zhromaždenia, miesto konania zhromaždenia, predmet zhromaždenia.
8. Zvolanie zhromaždenia sa oznamuje uverejnením oznámením starostu alebo uznesenia
obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, a to bezodkladne, ako aj
spôsobom v mieste obvyklým (reláciou v miestnom rozhlase).

§3
Organizovanie zhromažďovania
1. Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním zhromaždenia, vrátane jeho
propagácie v rámci obce, zabezpečuje Obecný úrad v Štitároch (ďalej len ,,úrad").
2. Miesto konania zhromaždenia sa určuje pri jeho zvolaní podľa § 2. Zhromaždenie sa
prednostne uskutočňuje v priestoroch sály Spoločenského domu.
3. Toto nariadenie nevylučuje, aby sa zhromaždenie, alebo jeho časť konalo na verejnom
priestranstve. Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych
predpisov týmto zostávajú nedotknuté.

§4
Uskutočňovanie zhromaždenia
1. Priebeh zhromaždenia vedie organizátor zhromaždenia (ďalej len „predsedajúci“)
a) starosta obce
b) poverený poslanec obecného zastupiteľstva.
2. Zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu a pokračuje verejnou
diskusiou účastníkov zhromaždenia (ďalej len „účastníci"). Každý účastník má právo
vyjadriť svoje stanovisko.
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3. Predsedajúci musí udeliť slovo v diskusii účastníkovi a viesť celé zhromaždenie tak, aby sa
diskutovalo k meritu predmetu zhromaždenia.
4. Účastníci nesmú nejakým spôsobom narúšať pokojný priebeh zhromaždenia ani vytvárať
proti zhromaždenia.
5. V prípade narúšania priebehu zhromaždenia môže predsedajúci rozhodnúť o jeho ukončení.
6. Po ukončení diskusie môže dať predsedajúci hlasovať o záverečnom vyhlásení
účastníkov. Ak si to povaha zhromaždenia vyžaduje, zabezpečí úrad na túto časť
konania skrutátorov (osoby zabezpečujúce sčítanie hlasov). Prítomní účastníci zároveň
môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne. Na prijatie záverečného vyhlásenia
účastníkov, alebo každej jeho časti sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných účastníkov.

§5
Zápisnica a záznam zo zhromaždenia
1. Zápisnica a zvukový záznam zo zhromaždenia sa riadi podľa rokovacieho poriadku obce
Štitáre a budú zverejnené obvyklým spôsobom na webovom sídle obce.
2. Okrem povinností vyplývajúcich z predchádzajúceho odseku, úrad zároveň vyhotovuje zo
zhromaždenia audio/vizuálny záznam. Záznam je uložený na úrade a archivuje sa po dobu 4
rokov.
3. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si zo zhromaždenia vlastnú
zápisnicu alebo záznam.
4. Zápisnica podľa § 5 tohto nariadenia tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva.
5. Za spracovanie materiálu o zhromaždení a jeho zaradenie do programu rokovania obecného
zastupiteľstva zodpovedá úrad v súlade s rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.
6. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice zhromaždenia navrhuje organizátor, alebo
predsedajúci a odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo. V prípade, ak sa zhromaždenia nezúčastní
nadpolovičná väčšina poslancov obce Štitáre, odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľov
odsúhlasujú účastníci nadpolovičnou väčšinou.
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§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Za zabezpečenie verejného poriadku počas konania zhromaždenia zodpovedá obec. Za
zabezpečenie ochrany zdravia a požiarnej ochrany počas konania zhromaždenia zodpovedá
úrad.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb zúčastnených zhromaždenia
podľa iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
3. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štitároch dňa .......... uznesením č.............
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

V Štitároch dňa ...........

Ing. Zuzana Vinkovičová
Starostka obce
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