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Mestské zastupiteľstvo Mesta Hnúšťa v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR v platnom znení a v zmysle
ustanovenia §24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy
v Štrasburgu dňa 15.10.11985 schvaľuje tento DOPLNOK č. 1 Štatútu mesta Hnúšťa (ďalej len
dodatok č. 1).

I.
Štatút mesta Hnúšťa schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti dňa 28.11.2007 uznesením
č.141/2007 účinný dňom 13.12.2007 sa týmto dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Časti II. Článok 1 Postavenie mesta sa mení nasledovne bod č.:
9. Mesto určuje, mení a zrušuje budovám súpisné a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a
orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Budovy sú označované súpisnými a
orientačnými číslami. Súpisné čísla zabezpečuje mesto na vlastné náklady. Orientačné čísla budov
zabezpečí mesto na náklady vlastníka budovy. Vzory súpisných a orientačných čísiel budov a ich výrobu
zabezpečuje mesto. Označovanie ulíc, verejných priestranstiev, určovanie súpisných a orientačných
čísiel na území mesta Hnúšťa upravuje samostatné VZN mesta Hnúšťa.
2. V Časti II. Článok 2 Obyvatelia mesta sa mení nasledovne bod č.:
3. písm. d) - poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v meste.
4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto
- má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny
poplatok
- je v meste prihlásený na prechodný pobyt
- má čestné občianstvo mesta
Na tieto osoby sa nevzťahuje právo voliť a byť zvolený do orgánov samosprávy mesta a zúčastňovať
sa hlasovania v miestnom referende.
3. V Časti II. Článok 4 Samospráva mesta sa mení nasledovne bod č.:
2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta :
- orgánmi mesta,
- hlasovaním obyvateľov mesta,
- zhromaždením obyvateľov mesta.
5. Mesto vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením všetky podrobnosti podľa §4 ods. 5 písm.
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pričom môže ustanoviť
nariadením aj iné podrobnosti.
4. V Časti II. Článok 5 Vzťah štátu a mesta sa mení nasledovne bod č.:
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1. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v
odborných veciach, poskytujú údaje z jednotlivých evidencií a podieľajú sa na odbornej príprave
zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné
údaje pre jednotlivé evidencie alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
4. Spor z verejnoprávnej zmluvy medzi štátom a mestom, ako aj medzi mestami, rozhoduje súd.
5. V Časti II. Článok 6 Všeobecne záväzné nariadenia mesta sa mení nasledovne bod č.:
2. Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy môže mesto vydávať nariadenia len na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Nariadenia nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, so zákonmi, s nariadeniami vlády a všeobecne záväznými
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, musí byť zverejnený najmenej 15
dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia vyvesením na úradnej tabuli mesta a
na internetovej stránke mesta v tej istej lehote.
4. Vyvesením nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a
fyzické osoby uplatňovať pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na mestskom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety
nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
5. V prípade ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak právny
predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak
je potrebné zabrániť škodám na majetku, sa postup podľa bodu 3,4 nepoužije.
6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ s príslušnou komisiou, ak je zriadená.
Vyhodnotenie obsahuje stručný popis pripomienky, údaj o tom, kto pripomienku predložil a ktorým
pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
7. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej
na 15 dní. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší
začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne
ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
8. Vyvesenie na úradnej tabuli mesta je podmienkou platnosti nariadenia, okrem toho sa nariadenie
zverení aj na webovom sídle mesta.
9. Nariadenia sú prístupné na Mestskom úrade v Hnúšti a zverejňujú sa aj na internetovej stránke
www.hnusta.sk
10. Strata účinnosti nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého ustanovenia v prípade rozhodnutia súdu
na návrh prokurátora, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy
a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne
záväznými právnymi predpismi ústredných orgánov štátnej správy a následný postup mesta upravuje §
6a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11. Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného
zariadenia mesto postupuje v súlade s ustanovením § 6b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
6. V Časti II. Článok 7 Financovanie mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z
ďalších zdrojov.
2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania, prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov, prostriedky zo združených prostriedkov s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi, s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
3. Mesto si na plnenie svojich úloh môže zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh
spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu si môžu obce zriadiť spoločný fond. Správu fondu
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vykonáva rada fondu ustanovená obcami a mestami, ktoré fond zriadili a to podľa dohodnutých
pravidiel.
4. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno
mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Jej použitie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných
predpisov. Mestu, ktorému vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť
štátnu dotáciu.
7. V Časti II. Článok 8 Majetok mesta sa mení nasledovne bod č.:
3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať. Darovať nehnuteľný majetok mesta je neprípustné, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť, na výkon
samosprávy mesta, je verejne prístupný, možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie
mesto neobmedzilo.
5. Majetok mesta a hospodárenie s ním upravuje osobitný zákon 1 a „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta“.
8. V Časti II. Článok 9 Rozpočet mesta a záverečný účet mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta.
2. Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza z viacročného rozpočtu. Viacročný rozpočet je strednodobý
ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery
rozvoja územia a potrieb obyvateľov na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet tvoria
a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku
c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).
Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky
viacročného rozpočtu sú záväzné len na príslušný rozpočtový rok, na nasledujúci rok a nasledujúci rok
po roku nie sú záväzné.
3. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet sa člení na bežné príjmy a
bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie.
4. Rozpočtový proces sa riadi zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Rozpočtovými
pravidlami mesta Hnúšťa.
5. Pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu sa návrh rozpočtu mesta zverejňuje na
úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, a to najmenej na 15 dní To isté platí aj o záverečnom
účte mesta, ako aj o návrhu vyhlásenia dobrovoľnej zbierky. Ustanovenia štatútu Článku 6 bod 5. platia
rovnako.
6. O prevedení prebytkov z rozpočtu mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vyššie
citovanými zákonmi o rozpočtových pravidlách. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do
mimorozpočtového fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
7. Rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným
mestom podľa osobitného predpisu a k iným právnickým osobám, ktorých mesto je zakladateľom.
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8. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona2. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor3.
Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom4.
9. V Časti III. Článok 11 Orgány mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Orgány mesta sú:

- mestské zastupiteľstvo
- primátor mesta Hnúšťa
Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon, a to najmä:
- mestskú radu
- komisie
- mestskú políciu
10. V Časti III. Článok 12 Mestské zastupiteľstvo sa mení nasledovne bod č.:

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Hnúšte zložený z poslancov zvolených v priamych

voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis5. Funkčné obdobie
mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
2. Počet volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie
určuje pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v rozmedzí od 11 do 13 poslancov.
3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Kompetencie mestského
zastupiteľstva sú určené v § 11 ods. 4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších zmien a
doplnkov. Mestskému zastupiteľstvu je najmä vyhradené:
· určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
· schvaľovať rozpočet mesta, jeho zmeny, kontrolovať čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta,
vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a stanoviť jej podmienky, rozhodovať o prijatí úveru, v rozsahu
určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
· schvaľovať územný plán mesta,
· rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a o uložení miestneho poplatku podľa osobitných
predpisov6,
· určovať náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku ,
· vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach rozvoja a života mesta
a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
· uznášať sa na nariadeniach,
· schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a o členstve mesta v medzinárodnom združení,
· určovať plat primátora mesta podľa osobitného zákona7 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
Zákon č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších prepisov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
4
Napríklad zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
5
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
6
Napríklad zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
7
Zákon NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
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·

voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určovať rozsah výkonu jeho funkcie, jeho plat,
schvaľovať odmenu,
· schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
· zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh
primátora vymenovávať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a
iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako
aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
· schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
· zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
· rozhodovať o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení,
·· udeľovať
udeľovať čestné
čestné občianstvo
občianstvo mesta,
mesta, mestské
mestské vyznamenania
vyznamenania aa ceny,
ceny
· ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a znelku mesta,
· vydávať súhlas s pričlenením mesta podľa §2aa ods.1 zákona o obecnom zriadení.
4. Funkcia poslanca mesta je nezlučiteľná s funkciou:
· primátora mesta
· zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený, to neplatí, ak zamestnanec mesta je dlhodobo
uvoľnený na výkon funkcie poslanca8
· štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie mesta Hnúšťa
· podľa osobitného zákona /napr. Zákon 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch
prokuratúry/
5. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov na zasadnutia mestského
zastupiteľstva, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje osobitný zákon9 a Rokovací
poriadok Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.
11. V Časti III. Článok 13 Primátor mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta. Volia ho obyvatelia
mesta v priamych voľbách10. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa končí
zložením sľubu novozvoleného primátora mesta.
2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu
vymedzenom v písomnom poverení.
3. Postavenie primátora, jeho oprávnenia a povinnosti sú zakotvené v § 13, 13a, zákona 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Primátor najmä:
· zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia
· vykonáva mestskú správu
· zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
· rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
vyhradené mestskému zastupiteľstvu

§136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z.z.
§12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
8
9
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·

vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov mesta11, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku mestského úradu
· uschováva mestskú vlajku, erb a pečať mesta a používa insígnie mesta v zmysle schváleného
VZN o používaní a ochrane mestských symbolov.
· podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
5. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavné nevýhodné, tak že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10
dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní
primátora. Postup mestského zastupiteľstva pri pozastavení výkonu uznesenia upravuje osobitný
predpis12.
6. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon13.
12. V Časti III. Článok 14 Zastupovanie primátora mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celého funkčné obdobie poverí
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí
mestské zastupiteľstvo. Zastupovanie primátora podrobne upravuje § 13 b zák. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
3. Zastupovanie primátora mesta v plnom rozsahu – ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím
funkčného obdobia / § 13 a ods. 1 písm. c) až i) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov/, plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
Bod č. 4. a 5. sa ruší
13. V Časti III. Článok 15 Mestská rada sa mení nasledovne bod č.:
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva na
celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Spôsob voľby a činnosť mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac 1/3 poslancov zvolených v priamych voľbách. V zložení
členov rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v
mestskom zastupiteľstve.
3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy
podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní úlohu poradného orgánu primátora mesta.
4. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie
primátor mesta, alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.
14. V Časti III. Článok 16 Komisie mestského zastupiteľstva sa mení nasledovne bod č.:
3. Ustanovenie komisií, spôsob voľby členov komisií, zloženie, kompetencie a úlohy komisií vymedzuje
mestské zastupiteľstvo, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a Rokovací poriadok komisií MsZ
v Hnúšti.
§1 ods 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
§13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13
Zákon NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
11
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4. Komisia má nasledovné zloženie – predseda, podpredseda, člen, zapisovateľ.
5. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie z radov poslancov mesta. Predseda
komisie riadi a organizuje prácu komisie, pripravuje spolu so zapisovateľom komisie program
rokovania, zvoláva zasadnutia komisie, riadi priebeh rokovania. Predsedu komisie zastupuje
podpredseda komisie.
6. Zapisovateľa určuje primátor mesta z radov zamestnancov mesta. Zapisovateľ zabezpečuje
administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie. Zapisovateľ nie je členom komisie. Na
zasadnutiach komisie má hlas poradný.
8. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné stále komisie:
· Komisia finančná
· Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku
· Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
· Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
· Komisia školstva, kultúry a športu
· Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie
· Komisia ochrany verejného poriadku
9. V prípade potreby a vhodnosti môže mestské zastupiteľstvo zriadiť ďalšie komisie ako svoje poradné,
iniciatívne alebo kontrolné orgány príp. komisie zruší, zlúči alebo rozčlení.
10. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov mesta.
11. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu
polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny14.
15. V Časti III. Článok 17 Kompetencie komisií mestského zastupiteľstva sa ruší celý článok
a nasledujúce články sa číslujú v chronologickom poradí v slede za Článkom č. 16
16. V Časti III. Článok 17 Mestský úrad sa mení nasledovne bod č.:
1. vypúšťa sa – ostatné body sa číslujú v chronologickom poradí od č. 1
1. Mestský úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora
ako aj ďalších orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad najmä:
· zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností mesta
· zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a
mestskej rady a komisií mestské zastupiteľstva
· vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta
· vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia
mesta.
2. Prácu mestského úradu riadi primátor. V meste je zriadená funkcia prednostu mestského úradu.
3. Vnútornú organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok mestského úradu, pracovný poriadok.
17. V Časti III. Článok 18 Prednosta úradu sa mení nasledovne bod č.:
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta . Prednostu úradu vymenúva a odvoláva primátor
mesta. Prednosta mestského úradu vedie úrad a organizuje prácu mestského úradu.

14

§4 ods. 1 zákona NRSR č. 253/1994 Z.z v znení neskorších predpisov
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18. V Časti III. Článok 19 Hlavný kontrolór sa mení nasledovne bod č.:
1. Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov.
19. V Časti III. Článok 20 Mestská polícia sa mení nasledovne bod č.:
1. Mesto zriaďuje a zrušuje mestskú políciu všeobecne záväzným nariadením15 a nesie názov „Mestská
polícia Hnúšťa“.
4. Mestskú políciu vedie jej náčelník mestskej polície, ktorého do funkcie na návrh primátora mesta
vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
5. Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenie, povinnosti náčelníka a
zamestnancov mestskej polície, vzťahy polície k orgánom mesta a rozsah technických prostriedkov,
potrebných na činnosť, bližšie upravuje štatút mestskej polície a organizačný poriadok mestskej polície.
20. V Časti IV. Článok 21 Miestne referendum sa mení nasledovne bod č.:
1. Zákon č. 369/90 Zb. o obednom zriadení v znení neskorších predpisov dáva kompetenciu
mestskému zastupiteľstvu vyhlásiť miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta , ako aj zmenu názvu mesta
b) odvolanie primátora v zmysle § 13a ods. 3 zákona 369/90 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov16
d) zmenu označenia mesta, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa ods. 1 písm. a), ak sú
splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
3. Postup pri petícii podľa ods. 1 písm. c) upravuje § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých
veciach samosprávy mesta (§ 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
5. Postup mestského zastupiteľstva pri vyhlásení miestneho referenda ďalej upravuje § 11a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
6. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov
a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.
Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.
21. V Časti IV. Článok 22 Verejné zhromaždenia obyvateľov mesta sa mení nasledovne bod
č.:
1. Mestské zastupiteľstvo alebo primátor môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti
na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
2. Obyvatelia mesta majú právo zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov a vyjadrovať
na nich svoj názor na vec, ktorá je predmetom rokovania. Predmetom rokovania môže byť akákoľvek
záležitosť života mesta, riešenie ktorej sa dotkne záujmov väčšiny obyvateľov mesta, resp. právnických

15

§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

16

§ 163 zákona č. 180/2014 Z.z.
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a fyzických osôb. Mestské zastupiteľstvo, alebo primátor o veci rozhodne na základe vznesených
návrhov zhromaždených obyvateľov mesta.
22. V Časti V. Článok 23 Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva sa
mení nasledovne bod č.:
2. Poslanec je povinný najmä :
· zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
· zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
· dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov
· obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov
· informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva
· prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca
4. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z
pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa
osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií. Mesto uhrádza na požiadanie náhradu za vyplatenú
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu.
5. Zánik poslaneckého mandátu upravuje § 25 ods. 2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
6. Ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát poslanca nastupuje na jeho miesto náhradník.
Nastúpenie náhradníka rieši § 192 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako náhradník nastupuje kandidát, ktorý získal vo volebnom
obvode najväčší počet hlasov ale nebol za poslanca zvolený.
23. V Časti V. Článok 24 Náhrady poslancom sa mení nasledovne bod č.:
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Poslancovi patrí náhrada skutočne vynaložených výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie
poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
3. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí
plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške
70% mesačného platu primátora17, jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný
za podmienok podľa osobitného predpisu18.
4. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny19. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 6.
5. Plat určený podľa odseku 3 a odmenu určenú podľa odseku 4 mesto zverejní na webovom sídle do 30
dní od ich určenia primátorom.
6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny20. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného
predpisu21, môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v zásadách
odmeňovania poslancov.

§ 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
19 § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
20 § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
21 Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17
18
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24. V Časti VI. Článok 25 Vnútroštátna spolupráca sa mení nasledovne bod č.:
3. Majetok, ktorý mestá získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa
spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou
činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
4. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo
na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu,
inak je neplatná. Náležitosti zmluvy a povinnosti vyplývajúce z nej upravuje § 20a zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 5 a č. 6 sa vypúšťajú
25. V Časti VI. sa za Článok 25 vkladá nový Článok 26 Združenia obcí (nasledujúce články
sa číslujú v chronologickom poradí v slede za článkom č. 26), ktorý má nasledovné znenie:
Článok 26
Združenia obcí
1. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. Združenie obcí je právnická osoba a vzniká dňom registrácie
v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja. Vznik, predmet činnosti, zánik a registrácia
združenia obcí sa riadi §20b – §20f zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
26. V Časti VI. Článok 27 Medzinárodná spolupráca sa mení nasledovne bod č.:
1. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s

úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať členom medzinárodného združenia
územných celkov alebo územných orgánov.
2. vypúšťa sa
27. V Časti VII. Článok 28 Výbory v častiach mesta sa mení nasledovne celý článok.:
1. Mesto môže zriadiť v mestských častiach výbory mestských častí (ďalej len “výbor”).
2. Výbor je iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva Mesta Hnúšťa (ďalej len „mestské
zastupiteľstvo“). Výbor reprezentuje obyvateľov v mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta.
3. V jednej mestskej časti môže byť zriadených aj viac výborov.
4. Výbor zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov od svojho ustanovujúceho
zasadnutia.
5. O počte výborov, ich názve a ich územnej pôsobnosti v rámci mestskej časti rozhoduje mestské
zastupiteľstvo pri ich zriaďovaní.
6. Územná pôsobnosť výborov v rámci mestských častí sa určuje tak, aby výbor reprezentoval
komunitu obyvateľov žijúcich na území so spoločnými historickými, kultúrnymi, sociálnymi,
spoločenskými, ekonomickými a komunálnymi väzbami. Zároveň sa prihliada na potreby samotnej
mestskej časti.
7. Výbory nemajú vlastný rozpočet ani právnu subjektivitu. Potrebné výdavky spojené s ich činnosťou
hradí mesto zo svojho rozpočtu. Mesto vytvára pre ich činnosť potrebné materiálne podmienky.
8. Výbor zaniká automaticky dňom prvého zasadnutia nového mestského zastupiteľstva a zložením
poslaneckého sľubu nových poslancov.
9. Mestské zastupiteľstvo vydá Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta
Hnúšťa (ďalej len „poriadok“), ktorým definuje a upraví:
- základné úlohy a kompetencie výboru
- organizačnú štruktúru a vnútorné pomery výboru
11
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- podmienky členstva vo výbore, jeho vznik a zánik
- povinnosti a oprávnenia členov výboru
- orgány výboru, spôsob ich kreovania a voľby
- kompetencie orgánov výboru
- vzťahy výboru k orgánom mesta
- formy práce výboru
- postup, prípravu, spôsob a formu rokovania výboru
- spôsob administratívneho a logistického zabezpečenia činnosti výboru
- lehoty pre jednotlivé administratívne a právne akty, týkajúce sa činnosti výboru
- spôsob kontroly činnosti výborov
10. Poriadok, vrátane jeho zmien a doplnkov, mestské zastupiteľstvo prijíma 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
11. Členom výboru sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok
fyzického veku a ktorý je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony.
12. Členmi výborov sa stávajú všetci poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení v mestskej časti, v
ktorej sa výbor zriaďuje.
13. Pokiaľ je v mestskej časti zriadených viac výborov, poslanec sa môže na zasadnutí mestského
zastupiteľstva vzdať členstva v niektorom z výborov, avšak podmienka, že poslanec je členom aspoň
jedného výboru zriadeného v mestskej časti, kde bol zvolený, musí byť zachovaná.
14. Minimálny počet členov výboru (okrem poslancov mestského zastupiteľstva) sa určuje na tri,
maximálny počet členov výboru nie je určený.
15. Kandidáti z radov občianskej verejnosti sa o členstvo vo výbore uchádzajú formou písomnej
prihlášky, ktorú doručia mestskému zastupiteľstvu v termíne určenom mestským zastupiteľstvom.
16. Mestské zastupiteľstvo z kandidátov, ktorí splnili podmienky pre členstvo určené v poriadku, na
svojom najbližšom riadnom zasadnutí, po termíne určenom na podávanie prihlášok, zorganizuje
voľby členov výboru, kde voliteľským zborom je mestské zastupiteľstvo.
17.
Pokiaľ počet kandidátov z radov občanov na člena výboru nedosiahne počet tri, mestské
zastupiteľstvo výbor nezriadi až do tej doby, kedy počet kandidátov nedosiahne určené kvórum. V
takomto prípade mestské zastupiteľstvo určí (aj opakovane) doplňujúci termín na podávanie prihlášok.
28. V Časti VIII. Článok 29 Čestné občianstvo sa mení nasledovne bod č.:
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje
pečaťou mesta.
29. V Časti VIII. Článok 30 Cena mesta Hnúšťa sa mení nasledovne bod č.:
1. Cenu mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým
osobám s trvalým pobytom, resp. pôsobením spravidla na území mesta Hnúšťa.
2. Cena mesta sa udeľuje za:
· vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným
spôsobom prispeli k rozvoju mesta,
· významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej
činnosti
· činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový
rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí
· činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
30. V Časti VIII. Článok 31 Cena primátora mesta sa mení nasledovne bod č.:
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2. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom slávnostnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla v rámci „Dní mesta Hnúšťa“. Poctený občan sa pri tejto
príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy mesta.
3. a 4. sa vypúšťajú
31. V Časti VIII. Článok 32 Kronika mesta sa mení nasledovne bod č.:
1. Mesto vedie svoju kroniku v štátnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných
jednoročných intervaloch.
2. Zápisy do kroniky chronologicky dokumentujú spoločensko – politický a ekonomický vývoj mesta a
sú bezprostredným a verným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života
obyvateľov mesta. Súčasťou kroniky sú aj sprievodné dokumenty – fotografie, zvukové nahrávky,
videozáznamy, tlačové dokumenty a pod., evidované a označené v zmysle zásad písania mestských
kroník.
4. Návrh koncepcie zápisov do kroniky za predchádzajúci kalendárny rok schvaľuje mestská rada po
predchádzajúcom prerokovaní v Komisii školstva, kultúry a športu.
32. Za časť VIII sa vkladá nová Časť IX. Článok 33 Poskytovanie informácií, ktorý má
nasledovné znenie :
Časť IX.
Článok 33
Poskytovanie informácií
1. Mesto zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle osobitného zákona22.
2. Mesto vzhľadom na regionálny význam mesta
- vydáva mestské periodikum obsahujúce najmä informácie o práci orgánov mestskej samosprávy,
o príprave, schválení nariadení o ich zmenách, o práci mestského úradu, mestskej polície,
o spoločensko-kultúrnom dianí v meste, o športových aktivitách a pod. a zabezpečuje jeho distribúcie
obyvateľom mesta
- zabezpečuje tvorbu a údržbu internetovej stránky mesta tak, aby plnila úlohu povinného zverejňovania
informácií podľa osobitného zákona a súčasne plnila aj úlohu internetového portálu poskytujúceho
ďalšie informácie o živote mesta, vrátane celého spektra informácií pre tuzemských obyvateľov mesta,
pre tuzemských ako aj zahraničných návštevníkov mesta.
33. Do Časti IX. sa zaraďuje pôvodný Článok 33 Pomoc pri mimoriadnych situáciách, ktorý
sa označuje novým číslom ako Článok a v ňom sa mení nasledovne bod č.:
2. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií
prostredníctvom hasičského zboru a inými právnickými a fyzickými osobami. Poskytovanie pomoci
mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v meste upravujú osobitné zákony 23.

22

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Napríklad Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákon NRSR č. 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami
23

13

DOPLNOK č. 1
Štatútu mesta Hnúšťa
__________________________________________________________________________________________

II.
Tento Doplnok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 3/23/2019 zo dňa
19.2.2019 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

PhDr. Roman Lebeda
Primátor mesta
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