OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE
ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.
Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie
obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo
vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým
spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.
Podľa § 30f ods. 3 zákona o obecnom zriadení vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne
dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2
alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie
korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom
elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel
preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.
Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenie iba:
a. vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,
b. vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.
Podľa § 30f ods. 4 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa
odseku 3 prijať uznesenie vo veciach:
a. koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie
služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu,
b. priameho predaja podľa osobitného predpisu,
c. prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
osobitného predpisu,
d. obchodnej verejnej súťaže,
e. dobrovoľnej dražby,
f. prijatia investičného úveru,
g. prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h. prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s
výnimkou prenájmu nájomného bytu,
i. kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s
výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejnila na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce a doručila poslancom najmenej 5 pracovných dní pred uskutočnením
hlasovania. Z dôvodu, že ide o výnimočný prípad, ktorý neznesenie odklad a v prípade,
nehlasovania o uznesení by obec prišla o možnosť prijatia dotácie, zvolila teda postup podľa
odseku 3 druhej vety písm. b) nakoľko existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné
uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je možné podať do 3 dní od zverejnenia tohto oznámenia na
mailovú adresu obce: urad@zahorskaves.sk
Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a
doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení hlasovania podľa
odseku 3.
Návrh uznesenia a dôvodová správa sú v prílohe oznámenia.

