ŠTATÚT MESTA SLÁDKOVIČOVO
Preambula
Mests é zastupitel'stvo mesta Sládkovičovo, vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti
danej č. 67
68 Ústavy Slovenskej republiky a podl'a § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1
zákona č. 36 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schval'uje tento

Štatút mesta Sládkovičovo.

PRVÁ HLAVA

Úvodné ustanovenie
§1
Štatút
Sládkovičovo upravuje v nadväznosti na všeobecne záväzné predpisy
postavenie a ôsobnosť mesta Sládkovičovo, mestského zastupitel'stva, primátora mesta a
ďalších orgá v mestskej samosprávy, ich štruktúru, pôsobnosť, zásady hospodárenia a
nakladania s lastným majetkom a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do
užívania, sy
oly a ocenenia mesta.

DRUHÁ HLAVA
Postavenie a pôsobnosť mesta
§2

1. Mesto Slá ovičovo (ďalej len "mesto") je samostatný územný samosprávny a správny
celok Sloven ej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je
právnickou o bou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným maj kom a s vlastnými príjmami.
2. Základnou lohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a potr by jeho obyvatel'ov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti
a obmedzeni len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.'
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Čl. 67 ods. 2

stavy Slovenskej republiky
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3. Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s občanmi, s právnickými osobami a
fyzickými os ami, s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi záujmovými
združeniami, tátnymi orgánmi a ďalšími subjektami.
4. Mesto vo
Formy a zás

ciach spoločného záujmu spolupracuje s okolitými obcami a mestami.
y tejto spolupráce sú upravené osobitným zákonom. 2

spoločného

právo združovať
ospechu.

sa s inými mestami

a obcami

v záujme

dosiahnutia

6. Právomo mesta a orgánov jeho samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré na
území mest bývajú, alebo sa zdržujú, tu pracujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe
osobitných p dpisov vyňaté.
§3
Územné a správne členenie mesta

ta Sládkovičovo je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Mesto
sa člení na ice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názvy určuje a mení
mesto nariad ním, pričom sa prihliada na históriu mesta, na významné nežijúce osoby, na
veci a pod o e. Na území mesta sa ulice a verejné priestranstvá označujú dvojjazyčne
v jazyku slov skom a maďarskom.
2. Mesto zri ďuje, zrušuje, rozdel'uje alebo zlučuje s myrn mestom alebo obcou vláda
nariadením.
ozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta na základe stanoviska
Obvodného ' adu v Trnave.
e územia mesta ako v odseku 2 tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta
ak osobitný zákon neustanovuje inak."

§4
Obyvatelia mesta
1. Obyvatel'o
mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt."
2. Obyvatel' est a sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť or ány samosprávy mesta a byť do nich zvolený,
b) hlasova o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
c) zúčastň vať sa na zhromaždeniach obyvatel'ov mesta a vyjadrovať na nich svoj
účastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupitel'stva,
a so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre
verejné čely,
f) požado ť pomoc v čase náhlej núdze od orgánov mesta,
g) požado ť súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku, ktorý sa
v meste
nachád

§ 20 zák. SN
Zákon č. 162
k nehnutel'nost
4 § 3 zákona č.
Slovenskej rep
a o zmene a d
2

3

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
995 Z. z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv
m(katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov
53/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
bliky v znení neskorších predpisov, §34 zákona č. 48/2002 o pobyte cudzincov
Inení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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3. Obyvatel'
mesta. V tejt
a) ochr
obecné služ
prostredia e
vykonávané
b) podi
c) napo
d) posk
odstraňovaní

esta sa podiel'a na rozvoji a zvel'aďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom
súvislosti je povinný:
ovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie
y organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
onomických podmienok a sociálnych podmienok obyvatel'ov mesta a sú
záujme mesta.
ť sa na ochrane a na zvel'aďovaní životného prostredia v meste,
áhať udržiavať poriadok v meste,
ovať podl'a svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
ásledkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

v

4. Na samo ráve mesta, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy mesta
a hlasovať o ôležitých otázkach života a rozvoja mesta, má právo podieľať sa aj ten, kto
a)
b)
c)
d)

má na ' emí mesta nehnutel'ný majetok,
kto platí estskú daň alebo mestský poplatok,
kto je v este prihlásený na prechodný pobyt,"
kto má
stné občianstvo mesta.

5. Mesto je
vinné poskytnúť obyvatel'om mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej
núdzi spôso
nej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť p strešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Mesto je povinné plniť povinnosti
vyplývajúce
rávnych predpisov i vo vzťahu k občanom, ktorí nie sú obyvatel'mi mesta.
§5
Samospráva mesta.
1. Základnou

'Iohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
reby jej obyvatel'ov.

2. Mesto sa ostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta
a jeho majet ,všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný
zákon 6, ak t kéto úkony podl'a zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba
3. Mesto pri v
a) vykonáva
majetkom me
b) zostavuje
c) rozhoduje
d) usmerňuje
súhlas, závä

kone samosprávy najmä:
úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutel'ným a nehnutel'ným
ta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
veciach miestnych daní a miestnych poplatkov' a vykonáva ich správu,
konomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis", vydáva
é stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikatel'skej a inej činnosti

§8 zákona Č.
Slovenskej rep
6 § 4 zákona S
7 zákon 582/20
stavebné odpa
8 napr. zákon N
v znení neskor
§ 72 zák. Č. 22
§ 27 zákona N
§ 6 ods. 3 a 4 z
§ 30 písm. bŕzá

3/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov
liky v znení neskorších predpisov
R Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
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SR Č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ch predpisov,
2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
SR Č. 24/2010 Z. z. o ovzduší,
k. NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
. NR SR Č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave,

3

právnických
sôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva
záväzné stan viská k investičnej činnosti v meste,
e) vytvára ú nný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne p mienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuj výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranst v, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení,
kultúrnych piatok,
pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g) zabezpeč je verejnoprospešné
služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným s vebným odpadom, 9 udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a ver
ého osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie
s odpadovým vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a
ráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvatel'ov mesta,
chráni život ' prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
telesnú kultú a šport,
i) plní úlohy a úseku ochrany spotrebitel'a 10 a utvára podmienky na zásobovanie mesta;
určuje naria ním pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje
trhoviská,
j) obstaráva a schval'uje územnoplánovaciu
dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu ro oja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schval'uje programy rozvoja
bývania a sp upôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva
lastnú investičnú činnosť a podnikatel'skú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyva I'ov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zri ďuje, zrušuje a kontroluje podl'a osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkov organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje
iestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpeču
verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávani je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpeču
ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podl'a osobitných predpisov 11 a dbá
o zachovanie rírodných hodnôt,
p) plní úlohy
úseku sociálnej pomoci v rozsahu podl'a osobitného predpisu",
r) vykonáva o vedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie mest ú kroniku.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej
pôsobnosti št nej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
5. Mesto spol pracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskym
združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami
pôsobiacimi v este.
6. Orgány sa osprávy mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta spolupracujú s fyzickými
osobami a pr nickými osobami, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území mesta.
7. Mesto po oruje podnikatel'skú činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ak je na
prospech roz oja mesta, za tým účelom môže s nimi združiť časť svojich finančných
prostriedkov,
sp. vložiť majetok do obchodnej spoločnosti.

zákon Č. 245/2
zákonov
9 §39 zák. NR
10 zákon NR S
v znení neskor
11 zákon NR S
12 zákon NR S

8 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský

zákon) a o zmene a doplnení niektorých

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Č. 372/1990 Z. o priestupkoch
ch predpisov
Č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Č.

Č.
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8. Samosprá
a) orgánm
b) miestny
c) verejný

mesta vykonávajú obyvatelia mesta
esta,
referendom,
zhromaždením obyvateľov mesta

§6
Vzťah mesta a štátu
1. Na mesto ožno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom ra ionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu
potrebné fina čné prostriedky a iné materiálne prostriedky. Rozsah prenesenej pôsobnosti je
vymedzený z konmi.
2. Výkon štát ej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri
rozhodovaní
právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach
preneseného ýkonu štátnej správy koná podl'a osobitných zákonov a iných všeobecne
právnych pre pisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými
normatívnymi
ktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Mesto podl
4. V záujme
pomoc v odb
štátu a podiel
štátu potrebn
konania v roz

ha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi."
nenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu
ných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi
jú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta. Mesto poskytuje orgánom
údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné
ahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

5. Mesto p kytuje súčinnosť pri zabezpečovaní
kancelárskych
priestorov pr štátny orgán, ktorý má na jeho území pracovisko.

a iných

nebytových

§7
Všeobecne záväzné nariadenia mesta
1. Mesto môž vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy(ďalej
len .samospr
ne VZN a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy
(ďalej len "sp vne VZN
U

)

U

).

2. Samosprá
vydanie sam
Samosprávn
zákonmi, zák
Slovenskej re

ym VZN mesto uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na
právneho VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie v zákone.
VZN nesmie byt' v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
nmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
ublikyaktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

3. Správnym ZN mesto uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona
a v jeho med ach. Správne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zá nmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované
a vyhlásené
ôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, nariadeniami vlády a so

Napr. §4 pís . c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom
kontrolnom úra e Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
13
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všeobecne z
správy.

äznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej

4. Všeobecn
väčšina príto
Vyhlásenie s
účinnosť nad
začiatok účin
potrebné na
majetku, mo

záväzné nariadenia mesta je schválené, ak zaň hlasuje najmenej trojpätinová
ných poslancov mestského zastupitel'stva. Nariadenie sa musí vyhlásiť.
vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní;
búda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší
osti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to
straňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na
o určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

5. Vyvesenie

ariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti.

6. Nariadeni
internetovej

ú každému prístupné na Mestskom úrade v Sládkovičove a zverejňujú sa na
ánke mesta.

§8
Financovanie mesta
1. Mesto fina cuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu, zpstriedkov
Európskej únie a z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu
podl'a osobit
ho predpisu 14SÚ:
a) výnosy z
estnych daní a z miestnych poplatkov podl'a osobitného predpisu 15,
b) daňové prí y z vlastníctva a prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej
rozpočtových
rganizácií podl'a tohto zákona alebo osobitného zákona,
c) výnosy z fi nčných prostriedkov mesta,
d) sankcie za orušenie finančnej disciplíny uloženej mestom,
e)dary a výn y z dobrovol'ných zbierok v prospech mesta,
f) podiely na
niach v správe štátu podl'a osobitného predpisu 16
g) iné príjmy
tanovené osobitnými predpismi
na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
ých zdrojov.
3. Na plnenie ozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, mož
mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Jej použitie je preskúmatel'né štátnym
orgánom pod osobitných predpisov.
svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
i krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
5. Mesto si m
úloh spoločn'
správu fondu
dohodnutých

že na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
h pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond;
ykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podl'a
ravidiel.

14 Napr. zákon
. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení nie
rých zákonov, zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a d Inení niektorých zákonov
15 Zákon Č. 58
004 Z. z ,o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpa y
16 Zákon Č. 56
004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a d Inení niektorých zákono
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§9
Majetok mesta
1. Majetok m sta tvoria nehnutel'né veci a hnutel'né veci vrátane finančných prostriedkov,
ako aj pohl'a ävky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podl'a osobitného
zákona" ale
ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej
republiky na áklade osobitného zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou
činnosťou.
2. Majetok m sta slúži na plnenie úloh mesta. Majetok mesta sa má zvel'aďovať
a zhodnocov ť a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie
nehnutel'néh majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis nestanovuje inak.
4. Majetok m sta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikatel'skú činnosť a na
výkon samo rávy mesta.

používanie

sta, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
sto neobmedzilo.

6. Majetok m sta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon

18.

§10
Hospodárenie s majetkom mesta
1. Orgány
mestské organizácie, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné
hospodáriť
majetkom mesta a s majetkom štátu, prenechaným mestu do užívania v
prospech roz oja mesta a jeho obyvatel'ov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Majetok
nezmenšený
ods. 1 povin
a) udrži
výkon samo
b) chrán'
c) pou
uplatňovania
d) viesť

sta sa má zvel'aďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
achovať. K dosiahnutiu tohto ciel'a sú orgány, organizácie a osoby uvedené v
najmä
ať a používať majetok mesta pre verejné účely, na podnikatel'skú činnosť a na
rávy mesta,
majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
vať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
vojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
ajetok v účtovníctve podl'a osobitného predpisu."

3. Hospod'
zastupitel'stv
správcu maj
zriadená po
s majetkom

enie s majetkom
mesta upravujú zásady,
ktoré schval'uje
mestské
Mesto hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom
tku obce, ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
I'a osobitného predpisu."
Všetky právne úkony spojené s nakladaním
esta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

13 1991 Z. o majetku obcí v znení
13 1991 Z. o majetku obcí v znení
19 Zákon č.431
002 Z. z. o účtovníctve v znení
20 §21 zákona
. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
niektorých zá
17

Zákon

Č.

18 Zákon Č.

neskorších
neskorších
neskorších
pravidlách

predpisov
predpisov
predpisov
verejnej správy a o zmene a doplnení
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4. Správa m
im zverilo m
oprávnený a
alebo v súvi
zásadami ho

letku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú
sto do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je
ovinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti
losti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom a so
podárenia s majetkom mesta.

5. Mesto m e poveriť výkonom správy majetku obchodnú spoločnosť založenú mestom
alebo inú
ávnickú osobu, a to na základe zmluvy uzatvorenej podl'a Obchodného
zákonníka.
6. Mesto mô e svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti
alebo môže
svojho majetku založiť právnickú osobu."
7. Evidenciu

stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad.

§ 11
Rozpočet mesta a hospodárenie podľa rozpočtu mesta.
1. Základo
financovanie
kalendárnym
Ministerstvo

finančného hospodárenia
mesta je rozpočet mesta, ktorým sa riadi
úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je zhodný s
okom. Tento sa povinne zostavuje podl'a rozpočtovej klasifikácie ustanovenej
financií SR.

2. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a
výdavky, v k rých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám
pôsobiacim
území mesta, ako aj obyvatel'om žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne
zo všeobecn
záväzných predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj z
uzavretých
luvných vzťahov. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu.
3. Rozpočet mesta moze obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj
finančné vzť hy k rozpočtu samosprávneho kraja, do územia ktorého patrí, ak plnia
spoločné úlo
4. Súčasťou ozpočtu mesta sú aj finančné operacie, ktorými sa vykonávajú prevody z
mimorozpočt
ých peňažných fondov mesta a realizujú návratné zdroje financovania a ich
splácanie. Ti o finančné operácie sa uskutočňujú mimo príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.
Návratnými
drojmi financovania sú zdroje z prijatých úverov, pôžičiek, návratných
finančných v omocí a prostriedky z dlhopisov emitovaných mestom.
5. Návrh roz čtu mesta je zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli pred schválením
mestským za tupitel'stvom, aby mohli obyvatelia mesta vyjadriť k nemu svoje stanovisko. To
platí aj o záv ečnom účte mesta.
6. Rozpočet
záverečný ú
dobrovol'nej

21 Napríklad §
goskytujúcich
2 Zákon SNR

v

esta, jeho zmeny a plnenie, združovanie prostriedkov mesta a činností,
t mesta, krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme, vyhlásenie
ierky alebo prijatie úveru schval'uje mestské zastupitel'stvo. 22

Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1197 Z. z. o neziskových organizáciách
eobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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7. Rozpočet ríjmov a výdavkov sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy
a bežné výd ky ( bežný rozpočet) a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky (ka álový rozpočet ).
8. Bežný roz
sú niektoré
návratných
predchádzaj
nasledujúcic
9. Kapitálový
možné uhra
a) finančným
b) návratný

očet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný; môže sa zostaviť ako prebytkový, ak
ríjmy bežného rozpočtu určené na úhradu istiny prijatých úverov, pôžičiek,
inančných výpomocí a nominálnej hodnoty emitovaných dlhopisov z
ich rokov, na úhradu výdavkov kapitálového rozpočtu alebo na použitie v
rokoch.
ozpočet sa môže zostaviť ako schodkový len za podmienky, že schodok bude

,

prostriedkami z minulých rokov, alebo
zdrojmi financovania splácanými z bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

10. Bežné pr my, kapitálové príjmy, bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu mesta sú
ustanovené obitným predpisom. 23
pohybe majetku a záväzkov, príjmoch a výdavkoch a o výsledku hospodárenia
mesto vedie čtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov. 24

TRETIA HLAVA
Orgány mesta

§ 12

1. Orgánmi
sta sú:
a) Mestsk zastupiteľstvo mesta Sládkovičovo (ďalej len "mestské zastupiteľstvo")
b) Primát mesta Sládkovičovo (ďalej len "primátor")
2. Mestské
stupitel'stvo moze zriadiť a zrušiť podl'a potreby alebo ak to ustanovuje
osobitný zák , ďalšie svoje orgány najmä mestskú radu, komisie, mestskú políciu, mestský
požiarny zbo a iné stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im
náplň práce.
3. Orgánmi

stského zastupitel'stva sú komisie.
astupitel'stvo ako svoj poriadkový útvar zriaďuje Mestskú políciu mesta
'alej len mestská polícia")

5. Mestské z

tupitel'stvo zriaďuje Mestský dobrovol'ný hasičský zbor mesta Sládkovičovo.

§ 13
Mestské zastupiteľstvo

23 zákon NR S
ľ,redpisov
4 Zákon NR S

Č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
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1. Mestské zastupiteľstvo je orgánom samosprávy mesta a zastupitel'ským zborom
obyvatel'ov
esta, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta na vol bné obdobie štyroch rokov.
2. Mestské z stupiteľstvo určuje pred voľbami počet poslancov Mestského zastupitel'stva na
celé volebné bdobie podla počtu obyvateľov mesta v rozpätí 11 až 13 poslancov. 25
3. Funkcia p lanca je nezlučitel'ná s funkciou
a) primáto ,
b) zamest
nca mesta,
c) štatutár
ho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
d) podľa o obitného zákona".
4. Mestské
vyhradené
a) určovať z
užíva, sch v
hospodáreni
b) schvaľov
záverečný ú
ods. 1 zákon
d)rozhodova
finančnej vý
rozpočtu vyk
e) schvaľova
života mesta
f) rozhodova
g) určovať
rozhodovať
h) vyhlasov
zvolávať zhr
i) uznášať sa
j) schval'ova
združení pod
k) určovať pl
na celé funk
primátora ro
l) voliť a o
kontrolóra m
m) schvaľo
odmeňovani
n) zriaďovať
návrh primá
obchodné s
štatutárnych
osobe,
o) schval'ova
zriaďovanie
p) zriaďovať

astupiteľstvo

rozhoduje

o základných

otázkach života mesta, najmä je mu

ady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý
I'ovať najdôležitejšie
úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
s ním,
' rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
tmesta, c)schval'ovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí podľa § 20
o obecnom zriadení 27,
o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej
moci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny
návať primátor,
územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
o zavedení a zrušení mestskej dane alebo miestneho poplatku
áležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
prijatí úveru alebo pôžičky,
miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a
maždenia obyvatel'ov,
a nariadeniach,
dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom
ust. § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
t primátora podla osobitného zákona 28 a určiť najneskôr 90 dní pred vol'bami
é obdobie rozsah výkonu funkcie; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
ah výkonu jeho funkcie,
olávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného
sta a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
ť štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
a zásady
poslancov,
zrušovať a kontrolovať mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a na
ra vymenovávať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
oločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich
kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
oločného regionálneho alebo záujmového fondu,
zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

§11 ods. 3
k. SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
napr. zák.
SR Č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakatel'och prokuratúry
27 Zákon SNR
.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
28 Zákon Č. 25 /1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení eskorších predpisov

25

26
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r) udel'ovať Č stné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny.
s) ustanoviť
b mesta, vlajku mesta, pečať mesta, insígnie mesta, prípadne znelku mesta,
t) schvaľova
dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom
združení,
u) rozhodova o zriadení výboru v časti mesta a o vymedzení jeho oprávnení.
5. Postaveni
zasadnutia

a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho
stského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastuplteľstva,
riálov na zasadnutia mestského zastupitel'stva a spôsob uznášania sa
nesení upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.

6. Rokovani mestského zastupiteľstva je zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási
rokovanie za everejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa
osobitných z

§14
ovinnosti a oprávnenia poslancov Mestského zastupiteľstva
1. Poslanec
estského zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je povinný najmä
a) zložiť sľub a prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňo
ť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiav
štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupitel'stva a zásady
odmeňovani poslancov
d) obhajovať áujmy mesta a jeho obyvateľov,
2. Mandát po
a) odmietnutí
b) uplynutím
c) vzdaním s
d) právoplat
trestný čin, a
e) pozbavení
úkony,
f) zmenou trv
g) ak sa poča
h) ak je posla
i) ak sa posla
j) ak vykoná
zriadenej me
k) ak vykoná

lanca zaniká
sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
nkčného obdobia,
mandátu,
m odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne
lého pobytu mimo územia mesta,
jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
ec zvolený do funkcie primátora,
ec stane zamestnancom mesta,
a funkciu štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie
om,
ďalšie funkcie podľa osobitného zákona, l) smrťou.

Mandát posl ca Mestského zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa
písomne a doručené mestskému zastupiteľstvu alebo bolo urobené na
bolo uroben
rokovaní me ského zastupiteľstva ústne do zápisnice; pri písomnom vzdaní sa mandátu
stávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať
jeho účinky
späť.
3. Poslanec
písomne ozn
4. Poslanec j
a) predkladať
b) interpelov

povinný skutočnosti
iť mestu.

podl'a ods. 2 písm. d), f), h), i), j) a k) bezodkladne

oprávnený najmä
estskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy a požiadavky,
primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
11

c) požadov
vysvetlenie v
d) požadov
vykonávajú
podnikania v
e) zúčastňov
uskutočňujú
f) požadovat
poslaneckej

od riaditel'ov právnických osôb založených alebo zriadených mestom
veciach týkajúcich sa ich činnosti,
informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich
este,
'sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré
gány mesta,
vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
nkcie.

lanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. Za
j výkon však mesto môže poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy
a časovú nár čnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí
náhrada sku čných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli,
podla osobit ch predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
6. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch
vyplývajúcich
z pracovného
alebo obdobného
pomeru. Zamestnávatelia
umožňujú
poslancom v on funkcie podľa osobitných predpisov. To platí aj o členoch komisií, ktorí nie
sú poslanca i. Mesto uhrádza zamestnávateľom
na požiadanie náhradu za vyplatenú
náhradu mzd alebo inej odmeny za prácu.
7. Poslanec e povinný na požiadanie
mestského z tupiteľstva.

informovať

voličov o svojej činnosti

8. Poslanec
estského zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie:
svedomie, ž budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
Ústavu Slove skej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
predpisy, a ri výkone svojej funkcie poslanca mestského
uplatňovať p ľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

a činnosti

"Sľubujem na svoju česť a
záujmy mesta, dodržiavať
všeobecne záväzné právne
zastupiteľstva ich budem

§ 15
Účast' obyvateľov mesta na samospráve
1. Mestské z
a) návrh

tupiteľstvo vyhlási miestne referendum , ak ide o
a zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
nie primátora,
skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30 % všetkých oprávnených voličov,

2. Mestské
písm. a), ak

stupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa odseku 1
splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone. 29

3. Mestské z
a ) vyhlási mi
1. o to P
2. hrubo
repub
b) môže v
nespôsobilos

tupiteľstvo
stne referendum o odvolaní primátora, ak
tíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
lebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej
ky, ústavné zákony, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy
lásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo
primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov

4. O návrhu
nadpolovično

podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupitel'stvo
väčšinou hlasov všetkých poslancov.

29

Zákon SNR

. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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5. Petíciu po
zastupitel'stv
petíciu, ktoro
oprávnených
o rozdelenie
miestne refe
v prípade p
referenda o

I'a ods. 1 písm. c) tohto článku overujú aspoň traja poslanci určení mestským
,ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor; primátor neoveruje
požiada o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní primátora aspoň 30%
oličov. Ak petícia splňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom" a ak ide
esta, aj náležitosti podl'a osobitného zákona, mestské zastupitel'stvo vyhlási
ndum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj
ície so žiadosťou aspoň 30% oprávnených voličov o vyhlásenie miestneho
volaní primátora.

6. Mestské z stupitel'stvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých ve iach samosprávy mesta.

7. Výsledky
iestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených
voličov do orgánov samosprávy
mesta, ak bolo rozhodnutie
prijaté
nadpolovično
väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské
zastupitel'stv vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o
výsledkoch h sovania na úradnej tabuli.
8. Mesto usta oví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Zvolanie

§ 16
zhromadenia obyvateľov

mesta

Na prer ovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo
obyvatel'ov m sta alebo jeho časti.

zvolať zhromaždenie

§ 17
Primátor mesta
1. Primátor
sta je predstavitel'om mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia
primátora je v rejnou funkciou.
2. Funkčné o
novozvolené

obie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sl'ubu
primátora. Spôsob volieb určuje osobitný zákon."

3. Primátor
sta skladá sl'ub, ktorý znie: "Sl'ubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť
oje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu
Slovenskej r publiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy bud m pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podl'a svojho najlepšieho
vedomia a sv om ia".
4. Funkcia pri átora mesta je nezlučitel'ná s funkciou
a) poslanca
stského zastupitel'stva,
b) zamestnan a mesta, v ktorom bol zvolený
zákon č. 85/ 90 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 25 1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení n skorších predpisov

30
31
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c)štatutárne
mestom
d) predsedu
e) vedúceho
f) podl'a oso
5. Primátor
a) zvoláva a
b) vykonáva
c) zastupuje
osobám,
d) vydáva
odmeňovani
zmenách org
e) rozhoduje
mesta vyhra
f) poveruje z
g) vymenúva
h) prehlbuje

orgánu rozpočtovej

organizácie

alebo príspevkovej

organizácie

zriadenej

amosprávneho kraja,
amestnanca orgánu štátnej správy
ného zákona"
sta
die zasadnutia mestského zastupitel'stva a podpisuje ich uznesenia,
estskú správu,
mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým
racovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok
zamestnancov mesta":
informuje mestské zastupitel'stvo o vydaní a
nizačného poriadku mestského úradu,
vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom
né mestskému zastupitel'stvu,
tupovaním zástupcu primátora v rozsahu určenom v písomnom poverení,
o funkcie a odvoláva z funkcie prednostu mestského úradu,
vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.

6. Primátor j štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom
chránených
'ujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti
verejnej spr y písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta
rozhoduje v ene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. V rámci svojej
riadiacej prá moci je primátor oprávnený vydávať príkazy primátora.
7. Primátor
že pozastaviť výkon uznesenia Mestského zastupitel'stva, ak sa domnieva, že
odporuje zák nu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní
od jeho schv enia mestským zastupitel'stvom.
ods. 7 sa nevzťahuje na uznesenie o vol'be a odvolaní hlavného kontrolóra
o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora z funkcie.
9. Okrem toh primátor
a) uchováva
čať mesta a vlajku mesta,
b) používa m tské insígnie
c) vykonáva
oločenské obrady a určuje svojich zástupcov z radov poslancov a občanov na
vykonávanie poločenských obradov.
10. Mandát p
a) odmietnutí
b) uplynutím
c) vzdaním s
d) právoplat
trestný čin, a
e) pozbavení
úkony,
f) vyhlásením
o odvolaní pri
g) zmenou t

mátora zaniká:
sl'ubu alebo zložením sl'ubu s výhradou,
nkčného obdobia,
mandátu,
m odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne

§ 20 ods. 1
§1 ods. 3 pí
práce vo verej

kona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
. b) zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
m záujme

32

33

ýsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo
átora,
lého pobytu mimo územia mesta;

14

h) v prípado
nezlučitel'nosti funkcie primátora s funkciami uvedenými v ods.4 tohto článku,
ak primátor o 30 dní odo dňa vzniku nezlučitel'nosti funkcie neurobí relevantný úkon na
odstránenie t hto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením
sta.
11. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú
doručením M stskému úradu v Sládkovičove. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
povinný skutočnosti podľa ods. 10 písm. d), g) a h) bezodkladne

mery primátora upravuje osobitný zákon.
14. Mesto
pokutu do 6
a) poruš
b) neudr
naruš

písomne

34

že uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
8 EUR, ak
všeobecne záväzné nariadenie mesta
uje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnutel'nosti a tým
vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo

§ 18
Zástupca primátora
1. Zástupca
nespôsobilos

primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti
alebo
na výkon jeho funkcie v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

2. Zástupcu
imátora poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora,
ak tak neuro , zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo, Zástupcom primátora môže
byť len posla c. Primátor môže zástupcu primátora kedykol'vek odvolať. Ak primátor odvolá
zástupcu pri átora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania
zástupcu pri átora. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia a nie
je zvolený zá upca primátora, mestské zastupitel'stvo ho zvolí aj bez návrhu primátora.
3. Zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským
zasadnutie m stského zastupitel'stva, ak ho nezvolá primátor.

zastupitel'stvom

zvolá

4. Ak zanikn
v plnom
ro
novozvolené

mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora
ahu zástupca
primátora.
Zastupovanie
sa skončí
zložením
sl'ubu
primátora.

5. Zástupcov
osobitného z

primátora, ktorý plní úlohy primátora podl'a ods. 4 tohto §, patrí plat podľa
ona. 35

§19
Komisie mestského zastupiteľstva
1. Mestské z tupitel'stvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a ontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Zloženie a úlohy komisií
vymedzuje m stské zastupitel'stvo.
Zákon č. 25 1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení n skorších predpisov
35 zákon č. 253
994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch sta
34
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2. Komisie
mestských z

zložené z poslancov mestského zastupitel'stva a z ďalších osôb zvolených
tupitel'stvom. Na čele komisie je poslanec.

3. Mestské z
o Komi
politi
o
Kom
o
Kom
o
Kom
o
komi
o
Kom
o
Kom
o
Komi

stupitel'stvo v Sládkovičove zriaďuje tieto stále komisie:
a finančná, podnikatel'skej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej
ia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
ia rozvoja vzdelávania mládeže
ia kultúry
ia sociálna a bytová
ia dopravná, cestovného ruchu a verejného poriadku
ia športu a telesnej kultúry
ia mandátová

4. Komisie n mä:
a) v rá ci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávaj ú
stanoviská
prerokovaným
materiálom ako podklad pre rozhodovanie
mestského
zastupitel'stv
stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
stanoviská k ešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta
b) v rá ci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávaj ú
iniciatívne n rhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na
tského zastupiteľstva,
predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému
úradu, ktorý j povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia
c) v rá ci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené kontrolujú spôsob
realizácie uz esení mestského zastupiteľstva , dozerajú na celkovú činnosť mestského
úradu v rá
i svojej pôsobnosti, kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a
sťažnosti ob atel'ov mesta, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a majetkom štátu
prenechaný
mestu k užívaniu, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta, dozerajú na
vytváranie zd vých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.
5. Mestské z stupitel'stvo podla potreby môže komisie zriaďovať, rozčleniť, zlučovať alebo
zrušiť.
6. Organizač
a)
preds
schôdze a
zostavuje s
organizuje
mestského
b) podpre
c) zapisov
komisie a
zabezpečuj
ktorými ho
c) ostatn í čl

, štruktúra komisií:
a komisie (poslanec MZ) - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej
die ich, spoločne so zapisovatel'om komisie pripravuje program schôdze,
olu so zapisovatel'om
komisie plán činnosti na určité časové obdobie,
oluprácu komisie s ostatnými komisiami Mestského zastupitel'stva, s odbormi
adu a zastupuje komisiu navonok
eda komisie- (poslanec MZ) - v prípade potreby zastupuje predsedu komisie
el' komisie spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti
abezpečuje prípravu programu schôdze, vedie dokumentáciu o činnosti,
nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy,
verí komisia
novia komisie môžu byť poverovaní úlohami patriaci mi do okruhu jej činnosti.

§ 20
Výbor
1. Mestské z stupitel'stvo v Sládkovičove môže zriadiť výbor v časti mesta Nový Dvor. Na
čele výboru j predseda, ktorý je zvolený výborom.
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2. Výbor v
samospráve
o administrat
mestským z

mesta reprezentuje obyvatel'ov tejto časti mesta a podiel'a sa na
mesta. Podrobnosti o oprávneniach a povinnostiach výboru
ako aj
no-technických náležitostiach budú upravené po jeho zriadení a schválení
tupitel'stvom.

častí

§ 21
Mestský úrad

1. Mestský úrad zabezpečuje administratívne veci a organizačné veci mestského
zastupitel'stv a primátora, ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupitel'stvom.
2. Organizá
mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný oriadok mestského úradu.
kého úradu riadi primátor mesta.
4. Mestský ú
a) zabezpe
zastupitel'stv
b) zabezpeč
a komisií,
c) vypracúva
d)vykonáva
e)zabezpeču
f)zabezpečuj
zákonmi.

d najmä
je písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského
a je podatel'ňou a výpravňou písomností mesta,
e odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupitel'stva,
ísomné vyhotovenia rozhodnutí mesta, vydaných v správnom konaní
riadenia, uznesenia mestského zastupitel'stva a rozhodnutia mesta
ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi,
ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy danými

5. Mestský ad vedie a jeho prácu orqaruzuje prednosta mestského úradu. Prednostu
vymenúva a dvoláva primátor mesta. V rámci svojej riadiacej právomoci je prednosta
oprávnený v ávať príkazy prednostu.
6. Prednost
primátorovi.

mestského úradu je zamestnancom mesta a zodpovedá za svoju činnosť
olu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupitel'stva.

7. Prednosta
poradným.

estského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupitel'stva s hlasom

8. Postaveni
zastupitel'stv
pracovné čin
celkov, k 810
ku ktorým
poriadok me

a pôsobnosť mestského úradu, vzťah orgánov mesta a orgánov mestského
k mestskému úradu, organizačnú štruktúru, počet zamestnancov a ich
osti, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy, vyšších územných
nskému odborovému zväzu a i iným organizáciám a vzťahy k organizáciám,
í mesto zakladatel'skú alebo zriaďovaciu funkciu, upravuje organizačný
kého úradu.
§ 22
Hlavný kontrolór

1. Hlavného
kontrolóra je
skončí. Na
nadpolovične
Mestskému z

ontrolóra volí a odvoláva mestské zastupitel'stvo; funkčné obdobie hlavného
esť rokova po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu
olenie hlavného kontrolóra a jeho odvolanie z funkcie je potrebný súhlas
väčšiny všetkých poslancov. Hlavný kontrolór sa za svoju činnosť zodpovedá
stupitel'stvu.
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2. Hlavný
a povinnosti
záujme. Hla
vykonávať i
orgánov prá
nevzťahuje
publicistickú,
majetku svoj
so základný

ntrolór je zamestnancom
mesta, a vzťahujú sa na neho všetky práva
statného vedúceho zamestnanca podla zákona o výkone prác vo verejnom
ný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupitel'stva podnikať alebo
. zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
nických osôb, ktoré vykonávajú podnikatel'skú činnosť. Toto obmedzenie sa
na vedeckú,
pedagogickú,
lektorskú,
prednášatel'skú,
prekladatel'skú,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu
h maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade
i pravidlami kontrolnej činnosti.

3. Hlavný ko
a) vykonáva
a nakladaní
podľa osobit
kontrolu vyb
právnych pre
zastupitel'stv
ustanovenýc
Kontrolnej či
mestom, prá
nakladajú s
v rozsahu do
účelové dotá
osobitného p
nevťahuje na
povinnostiac
podľa § 27 z

rolór najmä:
ontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý mesto užíva
.ch predpisov", kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
ovania st'ažnostf" a petlcíf", kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
pisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského
,kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu ďalších úloh
osobitnými predpísmr".
osti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené
ické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré
jetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to
kajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté
e alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
dpísu"? v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Kontrolná činnost' sa
onanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo
právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní
ona 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

b) predklad'
mestskému zastupitel'stvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, kto
musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupitel'stve
zverejnený s sobom v meste obvyklým,
c) vypracúva
dborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu
mesta pred j o schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupitel'stvu na jeho
najbližšom zadnutí,
e) predkladá
estskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po plynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuj so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými
estu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje s žnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný ykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupite/'stvo,
i) plní ďalšie lohy ustanovené osobitným zákonom.
4. Hlavný ko
môže sa zúč

rolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným;
tňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Zákon Č. 27
993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zákon Č. 152 998 Z. z. o st'ažnostiach v znení neskorších predpisov
38 Zákon Č. 85/
90 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
39 Napr. zákon
. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
40 Napr . zákon
. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení nie
rých zákonov, zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a d Inení niektorých zákonov

36

37
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5. Hlavný k trolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj
do iných do mentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania
s majetkom
esta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly v rozsahu kontrolnej
činnosti stan venej zákonom.
6. Hlavný k ntrolór je povinný na požiadanie
poslancom a bo primátorovi.

bezodkladne

sprístupniť

výsledky

kontrol

7. Postaveni hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti,
platové pod ienky hlavného kontrolóra, podmienky nezlučitel'nosti funkcie hlavného
kontrolóra,
I'ba a skončenie výkonu funkcie
hlavného kontrolóra z funkcie stanovuje
zákon."

§ 23
Mestská polícia
1. Mestská
lícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí,
verejného p iadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh, vyplývajúcich zo
všeobecne
väzných nariadení a uznesení mestského zastupitel'stva a z rozhodnutí
primátora m sta. Mestské zastupitel'stvo zriaďuje a zrušuje mestskú políciu, určuje jej
organizáciu, bjem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na
jej činnosť.
2. Mestskú
plnení úloh

llciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami
jú postavenie verejného činitel'a.

3. Mestská p
a)zabezpečuj
osôb v mest
b) spolupôso
občanov, ak
zneužitím
c) dbá o ochr
d)dbá o dodr
prístupných
e)vykonáva
a rozhodnuti
f) objasňuje
priestupky u
cestnej prem

ícia
verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvatel'ov a iných
red ohrozením ich života a zdravia,
í s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku
aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
nu životného prostredia v meste
nie čistoty, poriadku a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách a verejne
estach
eobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupitel'stva
primátora
iestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
anovené osobitným predpísorn'" a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
ky43 spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

z dop
odboč
vyhra
o zo V
a vjaz
g)oznamuje
úloh a ktorýc

vnej značky'ŕzákaz
zastavenia,
zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz
vania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania,
né parkovisko, obytná zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko
obecnej úpravy cestnej premávky , ktorou sa zakazuje zastavenie, státie
vozidiel
íslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta

o

V

mesta. Pri

§18 až 189
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 37 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
43 § 22 zákona
. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
44 Zákon č. 8/2
9 Z.z. o cestnej premávke
41
42
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h)oznamuje
estu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou mal
tou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov
i) plní úlohy a úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991
Z.z. o obecn . polícii v znení neskorších predpisov.
4. Postaven , úlohy, organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej
správy a kim
organizáciám upravuje osobitný zákon", organizačný poriadok mestského
úradu, praco ný poriadok mesta a mestskej polície a všeobecne záväzné nariadenie mesta.
§24
Mestský hasičský zbor
1. Mestský
asičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním
požiarov a v onávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach.
stského hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva mesto po
sným riaditel'stvom Hasičského a záchranného zboru v súlade podmienkami
uvedenými v sobitnom zákone."
3. Mestský h
a) vykonáva
b) vykonáva
c)vykonáva z
d)poskytuje
bezprostredn
e) zabezpeč
f)vykonáva v
g) ohlasuje
zboru zásah
pohrôm a iný
h) vypracová
4. Podrobno
314/2001 Z.
mesta.

ičský zbor:
' chranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,
áchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
chranné práce pri živelných pohromách,
omoc podl'a svojich technických
možností a odbornej kvalifikácie
pri
m ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,
rčenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
ez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných
mimoriadnych udalostí,
a vedie dokumentáciu mestského dobrovol'ného hasičského zboru.
o fungovaní a chode mestského hasičského zboru upravuje Zákon č.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a požiarny poriadok

ŠTVRTÁ HLAVA
Symboly a ocenenia mesta
§25
Symboly mesta
1.
a)
b)
c)

Symbolmi
esta sú:
erb mesta,
vlajka mes ,
pečať mest

2. Erb mesta Sládkovičovo tvorí v zelenom štíte strieborná obrátená " Merkúrová palica"
ukončená krí m, sprevádzaná vpravo polmesiacom s tvárou a vľavo hviezdou. Je zapísaný

45
46

Zákon č. 564
Zákon č. 314

991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
001 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
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v heraldicko
registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod evidenčným
číslom S-7/9
3. Vlajka m ta Sládkovičovo pozostáva z piatich pozdlžnych pruhov v poradí farieb žltá,
zelená, biela zelená a žltá a je ukončená lastovičím chvostom, t. j. zástrihom siahajúcim do
tretiny listu v jky.
4. Pečať m ta tvorí erb mesta Sládkovičovo s hrubopisom "Mesto Sládkovičovo". Pečat'
mesta Slád vičovo sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného
občianstva,
a pečatenie významných listín a dokumentov. Pečať uschováva primátor
mesta.

Pouívanie
1. Symboly
samosprávy.

esta uvedené

§26
mestských symbolov

v § 25, ods.

1 tohto

Štatútu

používa

mesto

pri výkone

2. Mestský e a znaky používa mesto a ním zriadené organizácie:
o
ígniách primátora mesta,
o
čiatkach a razidlách primátora, mestského zastupitel'stva, mestského úradu,
o kontrolóra a mestskej polície, prípadne na pečiatkach organizácií mestom
ých
o v záh ví dokumentov,
listín, písomností a tlačovín orgánov mesta, orgánov
mests ého zastupitel'stva, mestského úradu, hlavného kontrolóra, mestskej polície
a org izácií mestom zriadených,
o
na tla ovinách a publikáciách mesta ,
o
na o načeniach budov mesta, kancelárií, pokial' všeobecne záväzné predpisy
ďujú používať štátny znak,
o
tel'ných predmetoch v majetku mesta a jeho organizácií,
o
obných odznakoch, rovnošatách,
o
h reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich a prezentáciou mesta,
ánov a organizácií ním riadených.
3. Mesto mô
povoliť používanie erbu mesta, prípadne jeho heraldických modifikácií aj
iným fyzický
a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta na základe ich písomnej
žiadosti s pri jeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení znaku.
4. Všetci po žívatelia znakov a vlajky mesta musia tieto symboly používat' dôstojne
a nedopustiť i h poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami môže mesto
zakázať po už anie týchto symbolov.
5. Orgány a ganizácie mesta používajú vlajku mesta v súlade s platnými predpismi pri
slávnostných
ríležitostiach na výzdobu budov, ulíc a námestí. Pri spoločnom používaní
štátnej zásta
s vlajkou mesta patrí prednost' štátnej zástave. Vlajku mesta je možné
používat' na o načenie budov samosprávy mesta.
6. Mesto oz čuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu Mestského
miestnost' me ského zastupitel'stva a úradnú miestnost' primátora.

úradu, zasadaciu

§ 27
Ocenenia mesta
1. Za zvlášť v namné zásluhy o mesto a jeho obyvatel'ov môže mesto udeliť:
a) Čestné občianstvo mesta Sládkovičovo
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b) Cenu mesta Sládkovičovo
c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Sládkovičovo
2. Ocenenia uvedené v odseku 1 tohto článku možno udeliť aj in memoriam.
3. Vynikajúce aktivity a výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a spoločenskopolitickej oblasti, ktoré súvisia s mestom, a ktorých význam presiahol regionálny rámec môže
mesto oceniť zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka.
4. O udelení ocenení uvedených v ods. 1 tohto článku a o zhotovení a umiestnení pamätnej
tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské zastupitel'stvo.
5. V odôvodnených prípadoch môže mestské zastupitel'stvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta Sládkovičovo, Ceny mesta
Sládkovičovo, Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Sládkovičovo
a o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

PIATA HLAVA
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto Štatútu sa zrušuje Štatút mesta Sládkovičovo,
schválený Mestským zastupitel'stvom v Sládkovičove dňa 07. 05. 2003

ktorý bol

§ 29
Účinnost'
Tento štatút sa schval'uje formou všeobecne záväzného nariadenia. Toto' nariadenie bolo
schválené uznesením Mestského zastupitel'stva Sládkovičovo Č. 387!MZ -2010 dňa
04. 08.
O, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 05. 08.2010 a nadobúda účinnosť dňom
19.08.2010.

V Sládkovičove dňa 09.07.2010

Ing. Anton Szabó
primátor mesta Sládkovičovo
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