ŠTATÚT MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Úvodné ustanovenie

§1
Štatút mesta upravuje podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi mestskej samosprávy
a ďalej vymedzuje:
-

právne postavenie
majetok mesta
zásady tvorby rozpočtu mesta
práva a povinnosti obyvateľov mesta
práva a povinnosti poslancov
kompetencie orgánov mesta
mestské symboly, ich používanie a ochranu
spoluprácu mesta so samosprávnou činnosťou mesta

PRVÁ HLAVA
Právne postavenie, práva a povinnosti obyvateľov mesta
1. Mesto je
samosprávnym, samostatným územným celkom Slovenskej republiky. Ako
právnická osoba samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a so
zverenými finančnými zdrojmi.
2. Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými, právnickými a fyzickými
osobami vo svojich územných obvodoch a taktiež s politickými stranami a hnutiami,
záujmovými a stavovskými organizáciami.
3. Mesto vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s okolitými obcami a svoje vzťahy riešia
spravidla vzájomnými dohodami.
4. Právomoc orgánov mesta a orgánov samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré na
území mesta bývajú, alebo sa zdržujú či pracujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe
osobitných predpisov vyňaté.

§3
Na samospráve mesta sa zúčastňujú:
a/ obyvatelia mesta /občania, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt/
b/ iné osoby:
ba/ ktoré majú na území mesta nehnuteľný majetok
bb/ v meste trvalo pracujú a platia miestnu daň, alebo miestny poplatok
bc/ zdržujú sa v meste a sú v ňom prihlásení na prechodný pobyt
bd/ majú čestné občianstvo mesta.

§4
Obyvatelia mesta majú právo:
1. voliť orgány samosprávy mesta na území ktorých majú trvalý pobyt a byť do nich zvolení
2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, na území ktorých majú trvalý pobyt
3. na ochranu svojich ľudských a občianskych práv v zmysle Listiny základných práv a slobôd,
ktorý uvádza ústavný zákon č. 23/1991 Zb.
1. Obyvatelia mesta a osoby, ktoré majú na území mesta nehnuteľný majetok, v meste trvalo
pracujú a platia miestnu daň, alebo miestny poplatok, osoby zdržujúce sa v meste a sú v ňom
prihlásení na prechodný pobyt a osoby, ktoré majú čestné občianstvo mesta, majú právo:
a/ zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach
obyvateľov
b/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta a podávať petície vo veciach
týkajúcich sa činností samosprávy
c/ používať obvyklým spôsobom mestské zariadenie a ostatný ich majetok slúžiaci pre verejné
účely
d/ dožadovať ochranu svojej osoby, rodiny a svojho majetku od orgánov samosprávy mesta
e/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze od týchto orgánov.

§5
1. Obyvatelia mesta a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jeho samospráve sa podieľajú na rozvoji
a zveľaďovaní mesta, poskytujú pomoc ich orgánom. V súvislosti s tým sú povinní:
a/ ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta
b/ napomáhať udržiavať poriadok v meste
c/ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií a na odstraňovaní
živelných pohrôm a havárií.

§7
1. O zlúčení susednej obce rozhoduje vláda na základe súhlasných návrhov príslušného
obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva a stanoviska okresných úradov,
schváleného hlasovaním obyvateľov dotknutej obce.

DRUHÁ HLAVA
Majetok a hospodárenie mesta

§8
1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta, majetkové práva mesta, ako právnického
subjektu a majetkové práva právnických osôb založených mestom.
2. Vo vlastníctve mesta sú:
a/ veci, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu právo hospodárenia národným
výborom na území mesta
b/ veci, ku ktorým patrilo právo hospodárenia štátnym podnikom, rozpočtovým, príspevkovým
organizáciám a drobným prevádzkárňam národných výborov, ku ktorým prešla zakladateľská
alebo zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného predpisu
c/ veci s právom hospodárenia štátnych podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií, ku
ktorým prešla zakladateľská a zriaďovateľská funkcia na ústredný alebo miestny orgán štátnej
správy, ktoré preniesli tieto funkcie na mesto na základe dohody
d/ nehnuteľnosti, ktoré boli vo vlastníctve štátu, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného
predpisu právo hospodárenia Stavoinveste a ONV, za účelom zabezpečenia systému komplexnej
bytovej výstavby, účelovej investičnej výstavby a individuálnej bytovej výstavby na území mesta,
okrem účelových objektov občianskej vybavenosti pre potreby školstva, zdravotníctva a sociálnej
starostlivosti, s výnimkou objektov budovaných v akcii „Z“ a objektov technickej vybavenosti,
vodovod, kanalizácia, plynovod, regulačných staníc plynu, rozvodov energie, trafostaníc,
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telekomunikačných budov, rozvodov slaboprúdu a televízneho signálu budovaných v rámci KBV
a účelovej výstavby národných výborov
e/ bytový fond z komunálnej výstavby nachádzajúci sa na území mesta
f/ pozemky, na ktorých sa tento bytový fond nachádza
g/ verejná zeleň
h/ výstavby akcie „Z“
§ 10
Zásady hospodárenia mesta
Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z
týchto vzťahov vyplývajúcich, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.
Podrobné zásady hospodárenia mesta tvoria prílohu štatútu.

§ 11
1. V majetkových veciach mesta koná v jeho mene primátor, alebo ním písomne poverený
zástupca.

§ 12
Vzťahy mesta k mestským podnikom
1. Mesto zakladá, zriaďuje, ruší a kontroluje mestské podniky. Na plnenie ich úloh vymedzuje ich
činnosti, zveruje im potrebný majetok do správy a určuje spôsob hospodárenia s ním,
schvaľuje ich štatúty, resp. organizačné poriadky, menuje a odvoláva ich riaditeľov,
vymedzuje ich právomoc, sleduje ako plnia úlohy a v prípade mimoriadnych situácií ich
poveruje neodkladnými úlohami. Mestské podniky sú povinné predkladať mestu svoje
koncepcie rozvoja, štúdie a náhľady svojej činnosti, ako aj výsledky hospodárenia.
2. Mesto zároveň podporuje proces privatizácie hospodárskych, príspevkových a rozpočtových
organizácií na svojom území.

§ 15
Rozpočet mesta
1. Rozpočet mesta vyjadruje ekonomickú samostatnosť mesta. Rozpočty obsahujú finančné
vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na spravovanom území. Rozpočet
mesta zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky /účelové
a neúčelové dotácie/.
2. Rozpočet mesta a jeho zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. Pred schválením sú všetky rozpočty zverejnené obvyklým spôsobom a najmenej 15 dní
vopred tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.
4. Rozpočet sa zostavuje na jeden kalendárny rok.

§ 16
Rozpočtové provizórium
1. Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového
roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia
rozpočtu príslušným zastupiteľským rozpočtovým provizórium.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do
rozpočtu mesta po jeho schválení.
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§ 17
Príjmy rozpočtu mesta
1. Príjmy rozpočtu mesta tvoria:
a/ mestské dane a poplatky a to:
aa/ časť dane z príjmov obyvateľstva
ab/ správne poplatky
b/ výnosy z majetku mesta a to:
ba/ dôchodková daň mestských podnikov
bb/ odvod z objemu miezd mestských podnikov
bc/ príjmy z činnosti mestských organizácií a zariadení
bd/ nájomné
be/ príjmy z emitovaných obligácií a výnosy z nákupných obligácií
bf/ dividendy z nákupných účastí
bg/ úrok z podielu na majetku
bh/ tržba z predaja majetku
bi/ ostatné výnosy
c/ podiely na príjmoch štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a to
ca/ podiel na dani zo mzdy /podľa trvalého bydliska zamestnanca/
cb/ podiel na odvode z objemu miezd a odmien poľnohospodárskych organizácií
/podľa trvalého bydliska/
d/ ostatné príjmy a to:
da/ prostriedky prevedené z mimopeňažných fondov
db/ prijaté pôžičky a návratné finančné výpomoci
dc/ výnos pokút za priestupky
dd/ výnos dobrovoľných zbierok, dobrovoľné príspevky a dary od fyzických
a právnických osôb
de/ iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi /združovanie prostriedkov, dotácie
z účelových fondov a pod./
df/ dotácie na financovanie úloh prenesenej štátnej správy
dg/ úver
2. Ďalšie príjmy rozpočtu mesta tvoria:
a/ neúčelová dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa normatívu určeného
vládou
b/ účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

§ 18
Výdavky rozpočtu mesta
Výdavky rozpočtu mesta tvoria
a/ výdavky spojené so samosprávnou činnosťou mesta
b/ výdavky na rozvojové a ekologické programy
c/ výdavky a príspevky pre rozpočtové a príspevkové organizácie
d/ dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým a fyzickým osobám hospodársky činným
v meste
e/ vrátené návratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátane
náhrady ušlého zisku
f/ výdavky na emisiu vlastných cenných papierov a na úhradu výnosov ich majiteľov a na ich
splácanie, ako aj výdavky na nákup cenných papierov od iných subjektov
g/ výdavky na budovanie objektov technickej infraštruktúry
h/ výdavky na vlastnú investičnú výstavbu
i/ pôžičky na vlastnú investičnú výstavbu
j/ iné výdaje ustanovené osobitnými predpismi
3. Časť dane uvedenej pod bodom č. 1 písm. Ac/ ca/ cb/ bude konkretizovaná v prílohe štatútu.
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§ 21
Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia
1. Rozpočet mesta sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Primátor vo svojej pôsobnosti zodpovedá za hospodárenie a efektívne využívanie
rozpočtových prostriedkov.
3. Ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
zabezpečená, možno úhradu realizovať:
a/ v rámci rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh alebo odsunutím /obmedzením/
iného, menej naliehavého výdavku , pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou samosprávy
mesta
b/ využitím vlastných mimorozpočtových zdrojov
c/ rozpočtovým opatrením
d/ z rezerv rozpočtu
e/ z iných zdrojov /združením prostriedkov, úver/
4. Rozpočtovými opatreniami sú:
a/ presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami v rámci rozpočtu
b/ povolené prekročenie rozpočtu
c/ viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu
5. Rozpočtové opatrenia môže vykonať iba mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

§ 22
Porušenie rozpočtovej disciplíny
1. Subjekty, ktoré neoprávnene používajú alebo zadržia prostriedky rozpočtu alebo účelových
fondov, sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške rozpočtu alebo účelovým
fondom. Zároveň sú povinné zaplatiť penále vo výške 1,5 promile zo zadržanej alebo
neoprávnene použitej sumy za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov,
najviac však do výšky tejto sumy.
2. Vrátené sumy a výnos penále sú príjmom príslušného rozpočtu

§ 23
Finančné vysporiadanie
1. Po skončení rozpočtového roka mesto finančne vysporiada svoje hospodárenie na základe
ročnej účtovnej uzávierky schválenej audítorom.
2. Prebytky hospodárenia rozpočtu koncom roka neprepadajú a sú zdrojom tvorby
mimorozpočtových peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenie vyrovná mesto
predovšetkým z rezervy svojho schváleného rozpočtu alebo z mimorozpočtových peňažných
fondov.

§ 24
Mimorozpočtové peňažné fondy
1. Mesto vytvára vlastné mimorozpočtové fondy, ktoré tvoria zo zostatkov týchto fondov
z minulých rokov a z prebytkov hospodárenia bežného roka. Zostatky koncom roka
neprepadajú. O druhoch a spôsobe tvorby a použitia jednotlivých fondov rozhoduje mestské
zastupiteľstvo.
2. Prostriedky peňažných fondov používa mesto v zásade vždy prostredníctvom príjmov
a výdavkov svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondmi
navzájom a prípadov, keď prostriedky fondov slúžia na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami
a výdavkami v priebehu rozpočtového roka a na poskytnutie finančných výpomocí mestu,
podnikom a organizáciám mesta.
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§ 25
Záverečný účet
Záverečný účet mesta obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov
hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

TRETIA HLAVA
Pôsobnosť mesta
Hospodárenie

§ 26
Mesto
- samostatne hospodári s vlastným a zvereným hnuteľným a nehnuteľným majetkom
a s majetkom štátu prenechaným mu na dočasné a trvalé hospodárenie
- samostatne hospodári podľa rozpočtu na obdobie jedného roka
- samostatne pripravuje a schvaľuje svoj rozpočet a záverečný účet
- rozhoduje o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet mesta
- vedie evidenciu o svojom hospodárení
- kontroluje vecnú a formálnu správnosť účtovej evidencie svojich podnikov a organizácií
- organizačne zabezpečuje periodické inventarizácie svojho majetku
- vykonáva inkaso pokút, ktoré sú ich príjmom
- vypracováva rozbory vlastných finančných zdrojov, hospodárenie a správy o plnení rozpočtu
- kontroluje prevody z výnosu daní vlastných podnikov
- vykonáva kontrolu hospodárenia vlastných podnikov, rozpočtových a príspevkových
organizácií, vykonáva finančné vyrovnanie vlastného hospodárenia a zostavuje záverečný
účet
- podľa pravidiel určených zastupiteľstvami vytvára fond rezerv a rozvoja a hospodári s ním
- vykonáva dozor pri preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných uzávierok v organizáciách
a podnikoch ním riadených a spracovaných
- rozhoduje o združení prostriedkov a inými obcami a s právnickými alebo fyzickými osobami
- rozhoduje o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo
poskytnutí úverov či pôžičiek
- rozhoduje o združení účelových obecných fondov, organizuje zbierky
- rozhoduje o usporiadaní tombol, lotérií a iných podobných hier
- rozhoduje o účasti zahraničného kapitálu na rozvoji mesta vo vzťahu k majetku mesta

§ 27
Správa daní a poplatkov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mesto určuje a upravuje nasledovné miestne poplatky:
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
Poplatok za užívanie bytu, alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie
Lokalizačný poplatok
Poplatok za psa
Poplatok zo vstupného
Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov
Poplatok z reklamy
Poplatok zo zábavného hracieho prístroja
Poplatok za predajné automaty.
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§ 29
Tvorba a ochrana životného prostredia
1. Mesto na celom území zabezpečuje ekologickú expertízu rozvojových programov
- všeobecne záväzným nariadením môže vyhlásiť ochranu nad prírodnými objektmi, ktoré nie
sú vyhlásené za štátom chránené, ale z hľadiska prírodného prostredia si ochranu vyžadujú
- garantuje zachovanie a skvalitnenie stavu historických parkov a aleji na jeho území
- podieľa sa na rozširovaní zelených plôch
- stanovuje záväzný podiel prostriedkov z rozpočtu mesta na ekologické účely.
2. Mesto v spolupráci s príslušnými orgánmi štátu a organizáciami pôsobiacimi v meste riešia
otázky ekologického charakteru a otázky technickej bezpečnosti prevádzok s potenciálnym
nebezpečím priemyselných havárií a znečistenia. Mesto:
- zodpovedá za tvorbu zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života a práce
v meste a vytvára podmienky pre udržiavanie prípadne pre obnovu ekologickej rovnováhy
mesta
- udržuje dlhodobý výhľad v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- sústreďuje a uplatňuje iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok.

§ 30
Územné plánovanie a stavebný poriadok
1. Mesto v oblasti územného plánovania
- obstaráva územný plán mesta, územnoplánovaciu dokumentáciu a celomestské koncepcie
rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
- schvaľuje územný plán mesta, vybrané územnoplánovacie dokumentácie
- sleduje dodržiavanie schválených územnoplánovacích dokumentácií a koncepcií rozvoja
mesta a obstaráva ich zmeny a doplnky
- schvaľuje zmeny a doplnky záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií a zabezpečuje
úpravy ich smerných častí
- vypisuje súťaže a konkurzy na riešenie urbanistických a architektonických koncepcií
2. Mesto
- posudzuje urbanistické a architektonické riešenie obstarávané inými subjektmi ako orgánmi
samosprávy mesta z hľadiska koncepcie územného rozvoja mesta schválenej v územnom
pláne mesta
- stanovuje územno-technické a urbanisticko-architektonické podmienky pre prípravu investícií
umiestňovaných na území mesta
- zadáva záväzné stanoviská k zadaniam a projektom investícií umiestnených na území mesta
- v konaní pred orgánmi štátnej stavebnej správy presadzuje celomestské záujmy na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku
- sleduje stavebnú činnosť na území mesta u líniových stavieb a stavieb významu a dbá, aby sa
rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa
stavby a ich zmeny, úpravy, práce neuskutočňujú bez povolenia alebo v rozpore s právnymi
predpismi
- vydáva rozhodnutie o zastavení stavby a vyrozumieva o tom príslušný orgán štátnej správa
/ide o § 122/2 stav. Zák. Č. 50/76 Zb., ktorý neprešiel do ŠS ŽP a teda § 28/1 obecného
zákona to pripúšťa/
- zakladá, vedie a sústavne dopĺňa informácie o územno-technických podmienkach na území
mesta, v jeho záujmovom území a za týmto účelom obstaráva, spracováva a udržuje územnotechnické a geodetické podklady
- povoľuje osadiť informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ak sa umiestňujú na miestach
viditeľných z verejných priestranstiev a ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom, vydáva
kolaudačné rozhodnutia k nim a uplatňuje k nim sankcie podľa príslušných predpisov
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§ 31
Výstavba, údržba, správa mestských komunikácií, doprava a spoje
1. Mesto zabezpečuje na celom svojom území
- výstavbu, údržbu a správu mestských komunikácií a vyhradených verejných priestranstiev,
zodpovedá za ich dobrý stav, zjazdnosť, riadne vyznačenie
- povoľuje, predlžuje alebo zavádza mestskú autobusovú dopravu mimo územia mesta
- navrhuje zaradenie mestskej komunikácie do cestnej siete a zaradenie
vyradenej
automobilovej cesty alebo účelovej komunikácie do siete miestnej komunikácie
- spolupôsobí pri vyradení mestskej alebo miestnej komunikácie zo siete mestských alebo
miestnych komunikácií z dôvodu iného využitia
- spolupôsobí pri zaraďovaní mestských a miestnych komunikácií do tried
- rozhoduje po dohode s príslušným orgánom štátnej správy o uzávierke alebo obchádzke na
miestnej komunikácií a dbá o jej riadne vyznačenie
- rozhoduje po dohode s príslušným orgánom štátnej správy o zvláštnom použití miestnej
komunikácie

2.
-

Mesto sa podieľa na:
spracovaní plánu rozvoja ciest
výstavby a prestavby ciest na území mesta
rozvoja dopravného systému
spolupracuje
na organizovaní a koordinácií opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na území
mesta
na príprave a realizácií dopravných stavieb na území mesta
na zostavovaní plánu opráv
na osadzovaní zastávok MHD
na opatreniach na zvládnutie naliehavých situácií v doprave

3. Mesto schvaľuje výstavbu televíznych káblových rozvodov
- zabezpečuje koordináciu opatrení súvisiacich s rozvojom a službami spojov v meste.

§ 32
Verejno-prospešné služby
1.
2.

Mesto na celom území zodpovedá za:
odvoz a spracovanie komunálneho odpadu
správu a údržbu verejnej zelene
zabezpečuje výstavbu a údržbu a správu verejných cintorínov
kontroluje likvidáciu burín
zabezpečuje pochovanie zosnulých, ak sa o to nepostará nikto iný
rozhoduje o zriadení alebo zrušení pohrebísk
Na zriadenie, zmenu jej činnosti alebo zrušenie právnickej osoby pôsobiacej v oblasti
zdravotníctva – s celomestským významom, je potrebné súhlas mesta.

§ 33
Rozvoj vzdelávania, vedy, kultúry a športu
1.
-

Mesto:
zabezpečuje výstavbu kultúrnych, športových zariadení, riadi a kontroluje tieto zariadenia
zabezpečuje údržbu a správu mestských historických pamiatok a stavieb
vytvára materiálne i ekonomické podmienky umožňujúce voľnú spoločenskú reguláciu
kultúrnych procesov
- môže vydávať noviny mesta
- môže sa podieľať na mestskom televíznom vysielaní
2. Mesto v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy rieši problémy celomestského
charakteru pri vytváraní podmienok pre výchovu, vzdelávanie, kultúru a šport.
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3. Mesto zakladá a ruší vlastné kultúrne, záujmové a športové spolky a združenia.
4. Mesto príjme oznámenia usporiadateľov o divadelných, filmových a iných audiovizuálych
predstaveniach, koncertoch, hudobných a tanečných produkciách, o artistických produkciách,
cirkusových a varietných predstaveniach, festivaloch a prehliadkach v oblasti kultúry
a umenia, o tanečných zábavách a iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy, pričom tieto
činnosti môžu zakázať, alebo zrušiť.
5. Mesto zaujíma stanoviská k zriaďovaniu, zmene a zrušeniu všetkých typov škôl na svojom
území.

§ 34
Sociálna oblasť
1.
-

-

Mesto poskytuje obyvateľom mesta v prípade naliehavej potreby:
pomoc pri ubytovaní
poskytuje jednorázové peňažné a vecné dávky nezaopatreným deťom
osamelým tehotným ženám, ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom,
občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc na úhradu nevyhnutných životných potrieb podľa
platných právnych predpisov
zriaďuje, spravuje a kontroluje vo svojom územnom obvode klub dôchodcov, samostatné
jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov a územné detské jasle.

§ 35
Bytové hospodárstvo
1.
-

Mesto zostavuje koncepciu bytového programu v meste:
hospodári s bytovým fondom vo svojom vlastníctve a vedie evidenciu jeho stavu
určuje rozsah a formy údržby a opráv bytového fondu
vydáva domové poriadky
hospodári s nebytovými priestormi vo svojom vlastníctve alebo správe
rozhoduje o prideľovaní bytov z ich vlastníctva
rozhoduje o rozdelení a zlúčení bytov na iné účely ako na bývanie
rozhoduje o vyňatí bytov z bytového fondu na nebytové účely
rozhoduje o vrátení nebytových priestorov do bytového fondu
v sporných prípadoch rozhoduje, či určitý byt má povahu služobného bytu
stará sa sústavne o stav, úroveň a údržbu svojho bytového fondu
zaisťuje modernizáciu svojho bytového fondu
zabezpečuje opravu svojich domov
v sporných prípadoch určuje úhrady za užívanie bytu a služby s tým spojené i ročné sadzby
za iné vybavenie a zariadenie bytov
znižuje úhrady za užívanie bytov v opodstatnených prípadoch
určuje výšku úhrady za užívanie nebytových priestorov s prihliadnutím na výhodnosť polohy
podľa rozhodnutí orgánov samosprávy

§ 36
Verejný poriadok a ochrana verejného poriadku
Mesto zabezpečuje:
- verejný poriadok prostredníctvom mestských podnikov, štátnych a iných orgánov a organizácií
- ochranu a kontrolu verejného poriadku prostredníctvom Mestskej polície, štátnych a iných
orgánov a organizácií v súlade s osobitnými predpismi
- dlhodobú prevenciu verejného poriadku a ochrany verejného poriadku, ktorú rieši Mestské
polícia, štátne orgány v súlade s osobitnými predpismi.
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§ 37
Požiarna ochrana
1. Mesto na plnenie úloh požiarnej ochrany zriaďuje mestský požiarny zbor.

§ 38
Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
1. Mesto koordinuje otázky zabezpečenia pitnej vody, vrátane vody pre deti a hospodárenie
s úžitkovou vodou v súlade s rozvojom mesta spolupracuje pri úspornom programe šetrenia
s pitnou vodou.

§ 39
Kronika mesta
1. Mesto vedie kroniku mesta.

§ 40
Civilná obrana
1. Mesto spolupôsobí s príslušnými orgánmi pri plnení úloh na úseku civilnej obrany.

ŠTVRTÁ HLAVA
Samospráva mesta

§ 41
1. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a/ orgánmi mesta
b/ hlasovaním obyvateľov mesta
c/ verejným zhromaždením obyvateľov
2. Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo
b/ primátor mesta
3.
-

Zriaďujú sa:
komisia právna a verejného poriadku
komisia podnikateľskej činnosti, finančná, správy mestského majetku, obchodu a služieb
komisia životného prostredia a zdravotná
komisia výstavby a územného plánovania
komisia školstva, rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
komisia sociálna, bytová a etnická

Osobitné postavenie má kontrolór mesta.

§ 42
Mestské zastupiteľstvo
1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský orgán mesta.
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2. Mestské zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
mesta. Počet poslancov mestského zastupiteľstva je 19.

§ 43
Základné úlohy mestského zastupiteľstva
1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu
dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
c/ schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života mesta
d/ určovať náležitosti dane alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
e/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
mesta a zvolávať verejné zhromaždenie občanov
f/ uznášať sa na nariadeniach mesta
g/ určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra
h/ schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mesta ako aj ďalšie predpisy /rokovací
poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod./
i/ zakladať, zriaďovať a kontrolovať mestské podniky, rozpočtové a príspevkové právnické
osoby
j/ schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
k/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
3. Udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny.
4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o návrhy:
a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta
b/ na zavedenie a zrušenie dane, verejnej dávky alebo poplatku
c/ petície skupiny obyvateľov mesta v počte 20% všetkých oprávnených voličov
5. Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení vyhlásiť hlasovanie
aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach
6. Na rokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov mesta alebo jeho časti.
7. Mestské zastupiteľstvo naviac:
a/ rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení
b/ ustanovuje farby mesta, mestskú zástavu a mestský erb
c/ schvaľuje štatút mesta.

§ 44
Postavenie primátora mesta
1. Primátor mesta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia
obyvatelia mesta v priamych voľbách.
2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mesta. Je správnym orgánom v administratívno-právnych
vzťahoch.
3. P r i m á t o r:
a/ zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenie
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 vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
4. Primátor okrem toho:
a/ uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu
b/ používa mestské insígnie
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§ 45
Zástupca primátora mesta
1. Zástupca primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho
nespôsobilosti na výkon funkcie.
2. Zástupca primátora je zvolený mestským zastupiteľstvom z poslancov mestského
zastupiteľstva na celé funkčné obdobie.
3. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
a/ zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenie
b/ vykonáva mestskú samosprávu v spolupráci s mestským zastupiteľstvom
c/ plní úlohy štatutárneho zástupcu v majetko-právnych veciach mesta a úlohy správneho orgánu
v administratívno-právnych vzťahoch.

§ 46
Komisie
1. Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského
zastupiteľstva.
2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta zvolených
mestským zastupiteľstvom.
3. K o m i s i e :
- v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú stanoviská
k prerokovaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva
- v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracúvajú iniciatívne návrhy
a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovanie mestského
zastupiteľstva
- v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, kontrolujú realizáciu uznesení
mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a na investičnú
a podnikateľskú činnosť mesta
- dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu v rámci svojej pôsobnosti
- zasadnutia komisie konajú v prvej polovici mesiaca
- zasadnutia komisie zvoláva predseda komisie, ktorý aj vedie zasadnutie
- predseda komisie je povinný zvolať zasadnutie komisie:
a/ na základe uznesenia mestského zastupiteľstva
b/ na základe podnetu primátora mesta
- komisie pracujú podľa zostaveného plánu práce, plán práce sa vyhotovuje na polročné
obdobie.
Organizačný a rokovací poriadok komisie sa riadi všeobecnou právnou normou a v súlade
s organizačným poriadkom si ich upravuje podľa vlastného uváženia.

§ 47
Mestský úrad
1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Je zložený
z pracovníkov mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského
zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva.
2. Organizácie mestského úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje mestské zastupiteľstvo.
3. Mestský úrad
Na čele Mestského úradu mesta Kráľovský Chlmec je prednosta. Mestský úrad v Kráľovskom
Chlmci sa člení na oddelenie:
- administratívno-organizačné a právne oddelenie
- oddelenie finančné
- oddelenie výstavby a územného plánovania
- oddelenie podnikateľskej správy a ochrany mestského majetku
- oddelenie obchodu, verejnoprospešných služieb a ochranu verejného poriadku
- hospodársko-prevádzkový úsek
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4. mestský úrad najmä
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva
c/ vypracúva písomné vyhodnotenie všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
d/ pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva
a rozhodnutie primátora.

§ 48
Prednosta mestského úradu
1. Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta, ktorého vymenúva do funkcie na dobu
neurčitú na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
2. Prednosta mestského úradu:
- organizuje prácu mestského úradu
- zodpovedá za svoju činnosť úradu
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
- zúčastňuje s zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

§ 49
Hlavný kontrolór
1.

Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich
z pôsobnosti mesta.
Kontroluje najmä:
a/ pokladničné operácie a účtovníctvo
b/ nakladanie s majetkom
2. Hlavného kontrolóra vymenuje na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo podľa návrhu
primátora, mestského zastupiteľstva alebo poslanca mestského zastupiteľstva.
3. V y p r a c ú v a
a/ odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v mestskom
zastupiteľstve.
4. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. Je
oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných
dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenie účtovníctva a nakladania
s majetkom. Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.

§ 50
Mestská polícia
1. Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými právnymi predpismi zriaďuje mestskú políciu.
Táto je poriadkovým útvarom mestského zastupiteľstva.
2. Mestskú políciu zriaďuje mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením mesta,
ktoré sa stáva prílohou štatútu. V ňom sa určí jej organizácia, povinnosti, právomoci
a zodpovednosť.
3. Mestskú políciu riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva do funkcie na dobu
neurčitú a odvoláva z nej mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície zodpovedá za
svoju činnosť primátorovi a mestskému zastupiteľstvu. Funkcia náčelníka mestskej polície je
nezlučiteľná s funkciu poslanca, s funkciou v štátnej správe, dozornej rade a mestskému
podniku.
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§ 51
Organizácia, formy a metódy práce samosprávy mesta
1. V činnosti orgánov samosprávy mesta sa ako hlavné princípy uplatňujú:
a/ suverenita občana mesta
b/ suverenita a samostatnosť mesta
c/ mesto si volí svoje orgány a zriaďuje úrady
d/ konať v mene mesta môžu len orgány zvolené obyvateľmi mesta.

§ 52
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
1. Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, vydáva mesto
všeobecne záväzné nariadenia.
2. Za účelom predbežného prerokovania návrhov nariadení môže miestne zastupiteľstvo zvolať
verejné zhromaždenie občanov.
3. Nariadenie mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou svojich poslancov.
Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva /mestského zastupiteľstvo/ môže byť nahradené
hlasovaním obyvateľov mesta.
4. Nariadenia mesta sa musia vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli a to
najmenej na dobu 15 dní a v tlači.
5. Nariadenia mesta nadobúda účinnosť 15-tým dňom odo dňa vyvesenia, ak v nich nie je
uvedený najskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného
ohrozenia, ak je to potrebné na odstránenie živelnej pohromy, alebo zabráneniu škôd, je
možné určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Nariadenia mesta sú prístupné každému na
mestskom úrade.
6. Podrobnosti o príprave, schvaľovaní a vyhlasovaní nariadenia upraví rokovací poriadok
mestskému zastupiteľstvu a rokovacie poriadky miestnych zastupiteľstiev.

PIATA HLAVA

§ 53
Poslanci
Základné ustanovenia
1. Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Volebné
pravidlá a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri
výkone svojej funkcie sa riadia celomestskými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou,
s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 54
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje volebný
zákon a voľby do orgánov samosprávy mesta.
2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie mestského zastupiteľstva
mestské zastupiteľstvo.
3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí sa dňom
skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne dňom, keď mestské zastupiteľstvo
vzdalo jeho rezignáciu na vedomie.
4. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslavca zanikne
aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe
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zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadaní
mestského zastupiteľstva.

§ 55
Práva a povinnosti poslancov
1. Poslanec je povinný najmä:
a/ zložiť zákonom podpísaný sľub na prvom zasadaní mestského zastupiteľstva
b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach ich orgánov, do ktorých bol zvolený
c/ dodržiavať štatút a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
d/ obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov
2. Poslanec je oprávnený najmä:
a/ predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
b/ interpelovať primátora a členov rady vo veciach týkajúcich sa ich práce
c/ dožadovať od riaditeľov mestských podnikov a vedúcich ostatných právnických osôb
vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
d/ požadovať informácie a vysvetlenie od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste
podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste
e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, podnetov a oznámení,
ktoré vykonávajú orgány mesta
f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie
3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obchodného
pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa
osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
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, ktorí nie sú poslancami. Mesto
uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej
odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere,
mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.
5. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského
zastupiteľstva.
6. Primátorovi a poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva
pracovný pomer. Namiesto mzdy alebo inej odmeny im patrí primeraná odmena.

§ 56
Poslancom mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta skladajú sľub tohto znenia: „Sľubujem, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy mesta a jeho obyvateľov, zachovávať ústavu,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy“.

ŠIESTA HLAVA
Mestské symboly, ich používanie a ochrana

Mestské symboly sú:

a/ erb a farba mesta
b/ vlajky a zástava mesta
c/ pečať mesta

§ 57
Erb a farby mesta Kráľ. Chlmec
1. V striebornom štíte zelená do kruhu stočená vínna réva, v strede s červeným strapcom
hrozna. Erb mesta vznikol pravdepodobne už v 15. storočí. Svedčí o tom neskorogotická
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podoba štítu, čisté heraldické stvárnenie erbu, bez výpadkov znakov typických pre neskoršie
obdobie. Tento mestský erb svojim obsahom sa začleňuje do početnej rodiny miest a obcí.
2. Erb mesta používajú orgány, samosprávy mesta.
3. Farby mesta: červená, zelená, biela.

§ 58
Vlajka mesta
Vlajka mesta pozostáva z piatich vodorovných /pozdĺžnych/ druhov, farebne korešpondujúcich
s farbami erbu. Farby sú zoradené v poradí: červená, zelená, biela, zelená a červená. Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je tzv. Lastovičím chvostom.

§ 59
Pečať mesta
1. Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom Kráľovský Chlmec.
2. Pečaťou mesta sa pečatia významné listiny a dokumenty, najmä o udelení verejných uznaní
a iných pôct, družobné dohody a pod.

§ 60
Zásady používania erbu
1. Erb mesta sú oprávnené používať:
a/ mesto, orgány mestskej samosprávy a ich úrady, organizácie a zariadenia založené alebo
zriadené mestom
b/ alebo použiť iné právnické osoby, ktorým to mesto povolí
2. V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky.
Povolenie môže kedykoľvek byť odňaté podľa ods. 1 /písm.a/ erb alebo štít erbu mesta
povinne používať na označenie svojich sídiel, tiež ich používajú na svojich listinách, pečatiach
a pečiatkach, na súčastiach rovnošiat svojich pracovníkov, ako súčasť architektonickej trvalej
výzdoby svojich budov, siení a miestností, na preukazoch svojich pracovníkov, na služobných
pomôckach svojich pracovníkov, bulletinoch, na výzdobu obradných a zasadacích miestností
a na motorových vozidlách.

§ 61
Zásady používania vlajky
1. Vlajku mesta sú oprávnení používať orgány samosprávy mesta. Iné právnické osoby
a jednotliví občania môžu používať pri slávnostných príležitostiach zástavy utvorené podľa
vlajky mesta, prípadne len vo farbách mesta.
2. Vlajka mesta /zástava/ sa prechodne verejne vztyčuje /vyvesuje/ na budovách a verejných
priestranstvách, najmä miestneho významu.
3. Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe verejných miestností a siení.

§ 62
Ochrana mestských symbolov
1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa preto
používať v takých prípadoch, keď ich použitie by mohlo vyvolať dojem znevažovania
symbolov.
2. Každé znevažovanie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie mestských
symbolov je zakázané.
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3. mestské symboly, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu,
prikáže MsÚ odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď
predmety obsahujúce mestské symboly vyrábajú bez potrebného súhlasu, napr. propagačné
prostriedky, suveníry, odznaky a pod.

SIEDMA HLAVA
Spolupráca s orgánmi štátu, právnickými a fyzickými osobami,
medzinárodná spolupráca miest

§ 63
1. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s okresnými
a obvodnými úradmi Trebišov, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými
a fyzickými osobami, ako aj politickými stranami a hnutiami a ďalšími štátnymi orgánmi, ktoré
majú sídlo na území mesta a vyžadujú od nich správy, resp. Podklady potrebné pre činnosť
orgánov, ak to dovoľujú osobitné právne predpisy.
2. Mesto spolupracuje pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho
obyvateľov a tiež pre rozvoj regiónu s mestami v ČSFR i s mestami z Európy a ostatných
kontinentov.
3. Orgány samosprávy mesta pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho
obyvateľov spolupracujú so štátnymi orgánmi na území miest.
4. Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy v meste pomoc v odborných veciach, najmä:
a/ poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených štátnymi orgánmi
b/ podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov samosprávnych orgánov v meste a na príprave
poslancov mestského zastupiteľstva
c/ pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie
potrieb obyvateľov mesta.
5. Štát v spolupráci s mestom zabezpečuje ochranu hodnôt a záujmov všeobecného významu,
vrátane podrobnej inventarizácie prírodných, krajinných a kultúrnych hodnôt v katastri, ako aj
vyhodnotenie jeho prírodného a životného prostredia.

OSMA HLAVA
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§ 62
1. Mesto
je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť
mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Mesto riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu.
V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie
všeobecných povinností.
3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúvava plány záchranných prác.
4. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií
v spoluprácu s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu na území
mesta.
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DEVIATA HLAVA
Záverečné ustanovenia a prechodné ustanovenia

§ 65
1. Štatút mesta schvaľuje , mení a ruší mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
Tento štatút bol schválený mestským zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci dňa 25. augusta
1992.

Štefan Pásztor
primátor mesta
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