Schválený MsZ dňa: 25.03.2021
DOPLNOK č. 1
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Prijatím uznesenia č.: 775/2021
Platnosť nadobúda dňom
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Účinnosť: 26.03.2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Handlová č. 5/2007 – Štatút
mesta Handlová v znení jeho doplnkov
schvaľuje tento
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DOPLNOK č. 1 K ROKOVACIEMU PORIADKU MESTSKEJ RADY
MESTA HANDLOVÁ
1. Dopĺňa sa Čl. VIII. Zasadnutie MR počas krízovej situácie ako bod 1. s textom:
„1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre územie mesta
Handlová podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č.
227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov je možné zasadnutia mestskej rady na základe rozhodnutia primátora realizovať aj online
formou videokonferencie prostredníctvom vybraných technologických komunikačných prostriedkov. Zasadnutie
mestskej rady realizované online, formou videokonferencie, sa považuje za riadne zasadnutie mestskej rady.
Zasadnutie mestskej rady sa považuje za uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prostredníctvom vybraného
technologického komunikačného prostriedku pripojená nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. Na
zasadnutie mestskej rady a jeho priebeh sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.
Počas trvania mimoriadnej situácie si môže mestská rada individuálne upraviť spôsob rokovania a prijímania
uznesení.“.
2. Dopĺňa sa Čl. VIII. Zasadnutie MR počas krízovej situácie ako bod 2. s textom:
„2. V prípade mimoriadnej situácie súvisiacej napr. s vyhlásením mimoriadneho stavu v republike, ktorá si
vyžiada on-line zasadnutie, zorganizuje a vykoná fyzické otváranie doručených obálok ( obchodná verejná súťaž,
priamy predaj / prenájom) so záznamom prednosta MsÚ za účasti hlavnej kontrolórky, právničky mesta,
príslušného zamestnanca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti a členov Mestskej rady mesta
Handlová formou on-line účasti.“.
3. Čl. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa mení na Čl. IX.
4. V časti IX. sa dopĺňa bod 5) s textom: „Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Handlovej
schválilo MsZ uzn. č. 775/21 dňa 25.03.2021.“.
Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.

Mgr. Silvia Grúberová
Primátorka mesta Handlová

V Handlovej dňa 25.03.2021
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