VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
Štatút mesta Moldava nad Bodvou

číslo: 4
Štatút mesta Moldavy nad Bodvou upravuje v súlade s právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť
mesta, mestského zastupiteľstva a ďalších orgánov mesta, nakladanie s majetkom mesta v prospech
mesta a jej občanov, ochrany a tvorby životného prostredia.

P

R V Á

H L A V A

Právne postavenie a územnosprávne členenie mesta, práva a povinnosti občanov mesta

§1

§1
1.) Mesto je samosprávnym, samostatným územným celkom Slovenskej republiky. Ako právnická
osoba samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými
finančnými zdrojmi.
2.) Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými, právnickými a fyzickými
osobami, s politickými stranami, hnutiami, verejno-prospešnými inštitúciami, štátnymi orgánmi
i obyvateľmi mesta.
3.) Mesto vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami pričom svoje
vzťahy riešia spravidla dohodami, a to v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
Združovanie je možné.
4.) Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení je možné len na základe zákona.
5.) Právomoc mesta a orgánov jeho samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na území
mesta trvalý pobyt, združujú sa na jeho území, sú prihlásení na prechodný pobyt, v meste
pracujú, majú na jeho území nehnuteľný majetok, platia miestne dane alebo poplatky ak nie sú
z tejto právomoci na základe osobitných predpisov vyňaté.

§2

§2
Na samospráve mesta sa zúčastňujú:
1.) Obyvatelia mesta - občania, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt.
2.) Iné osoby:
a) ktoré na území mesta majú nehnuteľný majetok,
b) ktorí v meste trvale pracujú a platia miestne dane a poplatky
c) ktorí sa združujú v meste a sú prihlásení na prechodný pobyt
d) majú čestné občianstvo mesta.
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§3

§3
Práva a povinnosti občanov mesta
Občania mesta majú právo:
a) voliť orgány mesta a byť do nich zvolení
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
c) požadovať od poslancov MZ informácie o ich činnosti a o činnosti MZ
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach MZ, na verejných zhromaždeniach občanov a na nich
vyjadrovať svoj názor
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok slúžiaci na verejné
účely
f) požadovať pomoc v čase náhlej núdze, najmä pri životných pohromách a haváriách od
orgánov samosprávy.

§4

§4
Občania mesta a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na jeho samospráve, podieľajú sa na zveľaďovaní a
rozvoji mesta, poskytujú pomoc jeho orgánom a to najmä:
a) ochraňujú majetok mesta, podieľajú sa na nákladoch mesta,
b) podieľajú sa na ochrane životného prostredia mesta,
c) napomáhajú udržiavať poriadok v meste,
d) poskytujú podľa svojich možnosti a schopnosti osobnú pomoc pri likvidácii a
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

§5

§5
Mesto je povinné poskytnúť občanom mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi,
spôsobenej živelnou pohromou a inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu
alebo inú materiálnu pomoc.

§6

§6
Územné a správne členenie mesta
1.) Územie mesta Moldavy nad Bodvou tvorí katastrálne územie mesta vrátane mestskej časti
Budulov.
2.) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov časti obce, ak ide o odčlenenie časti obce
spravidla s vlastným katastrálnym územím, ktorá urbanisticky nesplynula s obcou a do rozvoja
tejto časti obce neboli vložené také investície, od ktorých je závislá celá obec.
3.) Predtým než obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov časti obce, o odčlenení časti
obce, rozhodne obecné zastupiteľstvo o tom, či boli splnené podmienky podľa odseku 2.
4.) Súčasťou rozhodnutia podľa ods. 2 je dohoda o usporiadaní majetkových vzťahov a dohoda o
názve a sídle budúcej obce.
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D

R U H Á

H L A V A

Majetok mesta, hospodárenie s majetkom obce, rozpočet a financovanie potrieb mesta

§7

§7
Majetkom mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú vymedzené zákonom SNR číslo
138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov o majetku obce. Mesto môže nadobúdať majetok na
základe platných právnych predpisov.

§8

§8
Hospodárenie mesta s majetkom sa riadi „Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Moldavy nad
Bodvou“ schválené uznesením MZ dňa 30.1.1992.

§9

§9
Rozpočtové hospodárenie mesta a financovanie jeho potrieb
1.) Základom finančného hospodárenia mesta je jeho rozpočet, ktorý mesto pripravuje a schvaľuje
samostatne a je vyjadrením ekonomickej samostatnosti na jeho území.
2.) Rozpočet obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom
žijúcim v meste. Zahrňujú aj vzťahy k rozpočtu SR.
3.) Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Schvaľuje ho MZ, po
prerokovaní vo finančnej komisií. MZ schvaľuje zmeny rozpočtu v priebehu celého roka,
združovanie prostriedkov a záverečný účet mesta.
4.) Ak rozpočet mesta nie je schválený pred 1. januárom rozpočtového roku do schválenia
rozpočtu MZ sa rozpočet riadi provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase
rozpočtového provizória sa zúčastňuje do rozpočtu mesta po jeho schválení.
5.) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov, príjmov z majetku fondov,
výnosov daní a poplatkov, pokút, zbierok, pôžičiek, úverov ako aj z podielu na príjmoch zo
štátneho rozpočtu SR.
6.) Príjmami mesta môžu byť aj účelové a neúčelové dotácie zo štátneho rozpočtu SR.
7.) Z výdajovej časti rozpočtu mesto financuje hlavne výdavky spojené so samosprávou činnosťou
mesta, výdavky na rozvojové a ekologické programy, príspevky pre mestom založené a
spravované organizácie a pod. podľa rozpočtu.

T
§ 10

R E T I A

H L A V A

§ 10
Samospráva mesta
1.) Samosprávu mesta vykonávajú občania mesta:
a) orgánmi mesta
b) hlasovaním občanov mesta
c) verejnými zhromaždeniami občanov mesta
2.) Orgány mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta
3.) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie, mestskú políciu a iné stále alebo dočasné orgány a
určuje ich náplň práce.
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§ 11

§ 11
Mestské zastupiteľstvo
1.) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom občanov mesta a orgánom samosprávy.
2.) Mestské zastupiteľstvo má 27 poslancov volených občanmi mesta v priamych voľbách na dobu
určenú zákonom.
3.) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ako aj s majetkom štátu,
prenechaným dočasne do hospodárenia mesta, schvaľovať úkony týkajúce sa tohto
majetku,
b) schvaľovať rozpočet mesta, zmeny, čerpanie a záverečný účet,
c) schvaľovať územný plán mesta, jeho časti, koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života
mesta,
d) rozhodovať o zavedení alebo zrušení mestskej dane alebo poplatku, pokiaľ sa o tomto
nerozhodne hlasovaním občanov mesta,
e) určovať náležitosti daní, poplatkov a verejných dávok v meste, rozhodovať o prijatí úveru
alebo pôžičky,
f) uznášať sa na nariadeniach mesta,
g) určovať plat primátora, jeho zástupcu a hlavného kontrolóra,
h) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mesta, rokovací poriadok, organizačný
poriadok a iné vnútorné predpisy,
ch) zakladať, rozčleňovať, zrušovať mestské podniky, rozpočtové a príspevkové právnické
osoby,
i) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti, účasť na združeniach,
j) schvaľovať štatút mesta,
k) ustanoviť farby mesta, mestskú zástavu, mestský erb, mestskú pečať,
l) udeľovať čestné občianstvo mesta a iné ocenenia mesta.

§ 12

§ 12
Primátor mesta
1.) Primátor mesta je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
2.) Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách podľa osobitných predpisov.
3.) Funkčné obdobie primátora končí zvolením nového primátora a zložením sľubu.
4.) Primátor mesta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo iným
predpisom vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
5.) Primátor je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch mesta, v pracovno-právnych
vzťahoch pracovníkov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
6.) Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonu, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.
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7.) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstvu primátorom pozastavený z dôvodu, že je pre
mesto zjavne nevýhodní, môže ho zrušiť MZ troj-pätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v meste a upravené podľa
stanoviska obyvateľov mesta. MZ pred prijatím rozhodnutia vo veci vypočuje stanovisko
svojho poradného orgánu.
8.) Ak primátor neplní svoje povinnosti, najmä nezvolá viac ako štyri mesiace zasadnutie MZ,
nevykonáva mestskú správu najmenej šesť mesiacov pre nespôsobilosť, pre chorobu alebo
neprítomnosť v meste, môže MZ troj-pätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov rozhodnúť
o voľbe nového primátora na zvyšok volebného obdobia.

§ 13

§ 13
Zástupca primátora
1.) Zástupca primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na
výkon funkcie.
2.) Zástupca primátora je volený MZ z poslancov mestského zastupiteľstva na celé funkčné
obdobie.
3.) Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
4.) Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora ho zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a
povinnosti, s majetkovým obsahom, okrem podpisovanie zmlúv.
5.) Počas prítomnosti primátora je zástupca primátora oprávnený:
¾ prijímať rozhodnutia a opatrenia voči mestskému podniku služieb v rozsahu stanovenom
štatútom mestského podniku
¾ riadiť a koordinovať činnosť na úseku podnikateľských aktivít v meste
¾ riadiť a koordinovať činnosť na úseku výstavby a územného plánovania
¾ riadiť a koordinovať činnosť na úseku bytových a nebytových priestorov

§ 14

§ 14
Hlasovanie občanov mesta
1.) Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie občanov mesta ak ide o návrh
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta,
b) zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky, mestskej dane alebo poplatku, v ktorom sa má
podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť v referende,
c) petície skupiny občanov v počte 20 % všetkých oprávnených voličov, 20 % oprávnených
voličov časti mesta v prípade oddelenia časti mesta,
2.) Výsledok hlasovania občanov mesta nahrádza rozhodnutie MZ.
3.) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých
veciach.
4.) Hlasovania občanov mesta je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina občanov
oprávnených voliť. Rozhodnutie občanov mesta je prijaté vtedy, ak dostalo nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov.
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§ 15

§ 15
Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
občanov mesta, alebo jeho časti.

§ 16

§ 16
Komisie mestského zastupiteľstva
1.) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje komisie fakultatívne, ako svoje poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány.
2.) Komisie sú zložené z poslancov MZ a občanov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom.
Predsedom komisie je vždy poslanec.
3.) O postavení, úlohách a rokovaní komisií MZ pojednáva organizačný poriadok MZ.

§ 17

§ 17
Mestský úrad
1.) Mestský úrad je výkonným orgánom MZ a primátor mesta, zložený z pracovníkov mesta.
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci MZ a primátora ako aj ďalších orgánov
zriadených MZ.
2.) Organizáciu mestského úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje MZ.
3.) Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania MZ
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnosti primátora mesta vydaných
v správnom konaní
d) vykonáva nariadenia mesta, rozhodnutia a uznesenia MZ a primátora mesta.

§ 18

§ 18
Prednosta mestského úradu
1.) Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Do funkcie ho
vymenúva na dobu neurčitú MZ na návrh primátora mesta
2.) Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadaní MZ.
3.) Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí MZ s hlasom poradným.

§ 19

§ 19
Hlavný kontrolór
1.) Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich
z pôsobnosti mesta.
2.) Hlavného kontrolóra do funkcie vymenúva na dobu neurčitú MZ na návrh primátora. Za svoju
činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
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3.) Hlavný kontrolór kontroluje:
a) pokladničné operácie a účtovníctvo
b) nakladanie s majetkom mesta
4.) Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich
schválením MZ.
5.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí MZ s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do
účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných
operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá MZ.

§ 20

§ 20
Mestská polícia
1.) Mestská polícia je poriadkový útvar MZ, ktorý určuje jej organizáciu, objem mzdových
prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť.
2.) Právomoci mestskej polície upravuje organizačný poriadok mestskej polície.

§ 21

Š T V R T Á H L A V A
Poslanci mestského zastupiteľstva
§ 21
1.) Poslanec mestského zastupiteľstva je povinný:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí MZ, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa zasadnutí MZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok MZ
d) obhajovať záujmy občanov mesta
e) informovať voličov na požiadanie o svojej činnosti ako aj činnosti MZ
2.) Mandát poslanca zaniká odmietnutím sľubu, ako aj vtedy, ak sa poslanec trikrát za sebou
nezúčastní zasadnutia MZ bez vážnych dôvodov a ospravedlnenia.
3.) Poslanec je oprávnený:
a) predkladať MZ a ostatným orgánom mesta návrhy
b) interpelovať primátora, predsedov komisií, prednostu, hlavného kontrolóra, riaditeľov
organizácii, ktoré mesto zriadilo či založilo.
c) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, a vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré
uskutočňujú orgány mesta.
4.) Poslanec vykonáva funkciu bez prerušenia pracovného alebo podobného pomeru. Patrí mu
náhrada skutočných nákladov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli.
5.) Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. Poslanec
nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich
z pracovného pomeru alebo podobného pomeru. To isté platí aj pre členov komisií, ktorí nie sú
poslancami. Na požiadanie uhrádza mesto zamestnávateľovi vyplatenú mzdu alebo inú odmenu
za prácu.
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P

I A T A

H L A V A

Mestské symboly, ich používanie a ochrana, čestné občianstvo a iné ocenenia mesta

§ 22

§ 22
Mestskými symbolmi sú:
a) erb mesta
b) vlajka mesta
c) pečať mesta
Popisy budú upravené dodatkom k štatútu.

§ 23

§ 23
Používanie a ochrana mestských symbolov
1.) Mestské symboly sú oprávnené používať orgány mesta, a iné orgány, ktoré určí mestské
zastupiteľstvo a to na pečiatkach, súčastiach rovnošiat pracovníkov, na insígniách, oceneniach,
ako súčasť výzdoby sieni a miestnosti, na preukazoch svojich pracovníkov, pri slávnostnej
výzdobe verejných priestranstiev pri príležitostiach miestneho významu.
2.) Pokiaľ je predpísané používanie štátnych symbolov, použijú sa tieto prednostne.
3.) Používanie mestských symbolov nesmie vzbudiť dojem ich znevažovania.
4.) Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Ich akékoľvek
znevažovanie, neprimerané a nevhodné používanie je zakázané. Postih za porušovanie
predpisov o ochrane symbolov upravujú osobitné predpisy.

§ 24

§ 24
Čestné občianstvo mesta
1.) O udelení tohto verejného uznania rozhoduje MZ, udeľuje ho vlastného podnetu alebo na návrh
primátora mesta.
2.) Čestné občianstvo mesta možno udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj mesta.
3.) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Možno ju vyhotoviť
aj v dvoch jazykoch, ak je ním cudzí štátny príslušník.
4.) Slávnostné odovzdávanie listiny sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí MZ, pričom sa čestný
občan mesta zapisuje do pamätnej knihy.

§ 25

Š I E S T A H L A V A
Spolupráca s orgánmi štátu, právnickými a fyzickými osobami a spolupráca
s inými mestami
§ 25
1.) 1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, s okresným úradom, Obvodným
úradom Moldava nad Bodvou, so špecializovanými územnými úradmi štátnej správy,
právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a hnutiami.
2.) V záujme zabezpečenia a rozvoja potrieb mesta a jeho občanov, mesto spolupracuje s mestami
vo vnútri štátu i za jeho hranicami.
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§ 26

§ 26
Spolupráca s podnikateľskými subjektami
1.) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú
s orgánmi samosprávy mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
2.) Mesto podporuje podnikateľskú činnosť právnických a fyzických osôb ak je v prospech rozvoja
mesta.
Formy a spôsoby podpory môžu byť rôzne, podľa okolnosti podnikateľskej činnosti. Za
účelom podpory môže mesto združiť časť svojich finančných i majetkových prostriedkov.

§ 27

S I E D M A H L A V A
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 27
1.) Štatút mesta Moldavy nad Bodvou mení, doplňuje alebo ruší MZ.
2.) Štatút mesta Moldavy nad Bodvou bol schválený na zasadnutí MZ dňa 3.9.1992 a účinnosť
nadobúda 1.10.1992.

Ing. Zachariaš Štefan
primátor mesta
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Mesto Moldava nad Bodvou

DODATOK Č. 1
k štatútu mesta zo dňa 3.9.1992

1. Ustanovenie § 6 ods. 4
Súčasťou rozhodnutia podľa ods. 2 je dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov.
2. Ustanovenie § 11 ods. 3 písmeno g/
.... určovať plat primátora a hlavného kontrolóra
3. Ustanovenie § 19 ods. 2
Hlavného kontrolóra do funkcie volí na dobu neurčitú MZ na návrh primátora. Za svoju
činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
4. Ustanovenie § 23 doplniť o bod 5
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené povoľovať užívanie mestských symbolov na iné účely
(napr. vysielanie mestskej televízie a pod.)
Horeuvedené zmeny si vyžiadala novelizácia zákona číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
zákonom NR SR č. 252/1994 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 19.9.1994.

Spracoval: JUDr. Orosz
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