2

Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je upraviť zvolanie, prípravu a priebeh zhromaždenia obyvateľov obce a postup po jeho skončení. Podľa čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky sa územná samospráva okrem miestnych referend a orgánov obce uskutočňuje aj na zhromaždeniach obyvateľov obce. Podľa § 3 ods. 2 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce a má pravo zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor. Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona samosprávu obce vykonávajú obyvatelia aj zhromaždením obyvateľov obce. 
Zákon v § 11 ods. 4 písm. f) určuje ako vyhradenú kompetenciu zastupiteľstva zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce. Zhromaždenia obyvateľov obce sa týka § 11b zákona, podľa ktorého „na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.“ Bližšiu úpravu zhromaždení obyvateľov obce však zákon neobsahuje. 
Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o konaní zhromaždení obyvateľov obce tak, aby  obyvatelia obce mohli reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.

Osobitná časť:

K článku 1
Vymedzuje sa predmet úpravy. Oprávnenie hlasovať na zhromaždení obyvateľov obce (ďalej len „zhromaždenie“) sa priznáva iba obyvateľom obce s právom voliť do orgánov samosprávy obce (ďalej len „oprávnený volič“). Zhromaždenia sú však verejné a právo zúčastniť sa ich a vyjadriť na nich svoj názor sa priznáva každému.

K článku 2
Stanovuje sa, že zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie, ak to navrhne aspoň štvrtina poslancov zastupiteľstva alebo aspoň 3 % oprávnených voličov formou petície. Zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie aj bez splnenia týchto podmienok, ak to navrhne starosta, poslanci zastupiteľstva alebo obyvatelia obce formou petície. Určujú sa náležitosti uznesenia zastupiteľstva o zvolaní zhromaždenia. Zhromaždenie sa uskutoční do 30 dní od jeho zvolania.

K článku 3
Stanovuje sa zodpovednosť obecného úradu za organizačné zabezpečenie zhromaždenia a spôsob informovania obyvateľov o konaní zhromaždenia.



K článku 4
Upravuje sa priebeh zhromaždenia. Účastníci zhromaždenia môžu schváliť jeho rokovací poriadok. Zhromaždenie vedie moderátor určený zastupiteľstvom. Stanovuje sa, že zhromaždenia spravidla končí schválením záverečného vyhlásenia. Právo navrhnúť jeho doplnenie alebo zmenu majú všetci účastníci zhromaždenia, právo hlasovať o ňom len prítomní oprávnení voliči. Stanovuje sa, že zhromaždenia by sa mali zúčastniť aj starosta a poslanci zastupiteľstva.

K článku 5
Výstupmi zo zhromaždenia sú okrem záverečného vyhlásenia, zápisnica, zvukový záznam, videozáznam a prepis zvukového záznamu. Výstupy zo zhromaždenia sa zverejňujú na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli a iným spôsobom v obci obvyklým. Výsledkami zhromaždenia sa na svojom najbližšom zasadnutí zaoberá zastupiteľstvo. V rámci prerokovania výsledkov zhromaždenia majú právo na zastupiteľstve vystúpiť aj jeho iniciátori, ak išlo o petíciu, prípadne ďalšie osoby určené zhromaždením. Ak záverečné vyhlásenie zhromaždenia obsahuje odporúčania pre zastupiteľstvo, nariadenie stanovuje zastupiteľstvu povinnosť o nich hlasovať. Ak sa závery zhromaždenia týkajú starostu, ten je podľa nariadenia povinný informovať zastupiteľstvo, ako s nimi naloží.

K článku 6
Stanovuje sa, že nariadenia sa primerane uplatní aj na zhromaždenie obyvateľov časti obce.

K článku 7
Stanovuje sa účinnosť nariadenia.



