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Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci podľa § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k) a §
24 ods. 1 písm. c)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o obecnom zriadení) schvaľuje
ŠTATÚT MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Štatút Mesta Kráľovský Chlmec (ďalej len „Štatút”)
je základným normatívno-právnym
a organizačným predpisom Mesta Kráľovský Chlmec (ďalej len „Mesto“) . Upravuje postavenie
a pôsobnosť mesta, upravuje práva a povinnosti obyvateľov mesta, hospodárenie s majetkom mesta,
postavenie a pôsobnosť orgánov mesta a ďalších zriadených orgánov samosprávy, ustanovuje symboly
mesta Kráľovský Chlmec (ďalej len „symboly mesta“), udeľovanie cien mesta, vzťah mesta k iným
subjektom, kroniku mesta a pomoc v mimoriadnych situáciách.
Článok 2
Postavenie mesta
1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby,
ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Názov mesta sa uvádza v štátnom jazyku a v jazyku maďarskom. Názov mesta je „Kráľovský
Chlmec - Királyhelmec“.
3. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
4. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a
o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia
len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Článok 3
Vymedzenie územia samosprávy
1.
2.
3.

Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Kráľovský Chlmec.
Hranice územia sú vyznačené na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu,
Zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s osobitnými zákonmi a so súhlasom Mestského
zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci.
Článok 4
Symboly mesta

1.

2.

Symboly Mesta sú:
a) erb Mesta, Kráľovský Chlmec,
b) vlajka Mesta Kráľovský Chlmec,
c) pečať Mesta Kráľovský Chlmec.
Zobrazenia mestských symbolov sú v prílohe č. 2 Štatútu.
Článok 5
Erb mesta

1. Erb Mesta Kráľovský Chlmec (ďalej ako „erb mesta“) je nasledovný: v striebornom štíte zelená,
do kruhu stočená vínna réva, v strede s červeným strapcom hrozna.
2. Erb mesta používajú:
a) Primátor
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b) mestské zastupiteľstvo
c) mestská rada
d) mestský úrad
e) mestská polícia
f) hlavný kontrolór mesta
3. Súhlas na použitie erbu mesta pre fyzické osoby a právnické osoby na účely, ktoré nie sú vymedzené
v ods. 2, článku 5 tohto všeobecne záväzného nariadenia, udeľuje primátor. Podkladom na udelenie
súhlasu je písomná žiadosť doručená primátorovi s uvedením presných podmienok použitia erbu,
prípadne aj s grafickým návrhom. V povolení sa určí spôsob, rozsah a podmienky užívania erbu.
Primátor môže povolenie kedykoľvek odňať.
4. Erb mesta sa používa najmä:
a) na pečati, insígniách
b) na budovách, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie mesta,
c) na plaketách a vyznamenaniach udeľovaných mestským zastupiteľstvom,
d) v kancelárii primátora, v zasadacích a rokovacích miestnostiach mestského zastupiteľstva a
mestskej rady
e) na úradných tabuliach mesta Kráľovský Chlmec
f) na úradných preukazoch primátora, poslancov a členov komisií,
g) na služobných preukazoch zamestnancov MsÚ, odznakoch, rovnošatách a motorovom vozidle
mestskej polície,
h) na označenie katastrálneho územia mesta
i) na listinách, pečatiach orgánov a organizácií mesta
j) ako súčasť označenia mestských organizácií
k) na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mesta alebo právnických osôb
založených alebo zriadených mestom
l) na označenie miest, v ktorých mesto samo alebo s inými fyzickými alebo právnickými osobami
organizuje pracovné, kultúrne, športové alebo iné podobné podujatia.
5.

Za dôstojné zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá osoba, ktorá ho použila
alebo používa. Erb mesta je neprípustné používať nevhodne, neprimeraným spôsobom, ktorým by
sa prejavovala neúcta k tomuto symbolu.

Článok 6
Vlajka mesta
1.

2.

3.

4.

Vlajka mesta pozostáva z piatich vodorovných /pozdĺžnych/ druhov, farebne korešpondujúcich
s farbami erbu, zoradené v poradí: červená – zelená – biela – zelená – červená so zástrihom
siahajúcim do jednej tretiny listu. Jej rozmery sú v pomere 2:3.
Mestská vlajka sa používa pri oficiálnych a slávnostných príležitostiach mestského príp. štátneho
charakteru, na výzdobu ulíc mesta, budov, rokovacích a zasadacích miestností mestského
zastupiteľstva
Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vztyčuje a sníma sa pomaly a dôstojne, pri
snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky uskutočňujú príslušníci mestskej
polície. Nesmie sa používať mestská vlajka v poškodenom alebo znečistenom stave.
Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jeho ochranu zodpovedá osoba, ktorá ho použila
alebo používa.
Článok 7
Pečať mesta

1.

Pečať mesta tvorí erb mesta Kráľovský Chlmec s kruhopisom „MESTO KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC“ a pre osobitné prípady sa vyhotovuje a používa pečať mesta s kruhopisom „MESTO
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - KIRÁLYHELMEC VÁROS“ .
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2.

Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – na pečatenie listiny o udelení ocenení
mesta a iných významných listín a dokumentov.

Článok 8
Obyvatelia mesta, ich práva povinnosti
1. Obyvatelia mesta sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s
poslancami a s orgánmi mesta a účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva.
2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta
a) orgánmi mesta
b) miestnym referendom /hlasovaním
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt
c) má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení. Ďalej nemajú
právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta ( miestne referendum).
4. Obyvatelia mesta majú právo používať svoj jazyk v úradnom styku s orgánmi mesta a pracovníkmi
mesta v súlade s osobitným zákonom a v zmysle tohto Štatútu mesta.

Článok 9
Zverejňovanie
1. Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií je tabuľa umiestnená pred sídlo
mestského úradu; má označenie „Úradná tabuľa Mesta Kráľovský Chlmec”.
2. Mesto má internetovú stránku, na ktorej zverejňuje okrem oficiálnych informácií a dokumentov o
svojej činnosti aj informácie, ktoré môžu byť z pohľadu návštevníka stránky – najmä z pohľadu
obyvateľa alebo návštevníka mesta – užitočné a zaujímavé.
3. Obvyklým spôsob zverejnenia je zverejnenie na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta (ods.
2).
4. Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú každému záujemcovi prístupné na požiadanie na sekretariáte
primátora a prednostu mestského úradu v tlačenej forme k nahliadnutiu. Okrem toho sú prístupné na
internetovej stránke (ods. 2).

Článok 10
Organizácia a riadenie samosprávy
1. Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek Mesta sú
vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
2. Mestské zariadenie „Centrum voľného času“ nemá právnu subjektivitu, je súčasťou a organizačnou
jednotkou právnickej osoby Mesto Kráľovský Chlmec.
3. Podrobnejšiu úpravu o organizácii mestskej samosprávy obsahuje Organizačný poriadok. Primátor
vydáva na základe zákona organizačný poriadok mestského úradu a rozhoduje o organizácii a
riadení organizačných jednotiek, ktorých organizácia a riadenie nie sú vyhradené mestskému
zastupiteľstvu.
4. Mesto v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadilo rozpočtové organizácie:
• Základná škola na ul. L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec,
• Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, ul. M. Hunyadiho 1256/16,
Kráľovský Chlmec,
• Materská škola – Óvoda, ul. L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec,
• Základná umelecká škola, ul. Námestie hrdinov 10, Kráľovský Chlmec,
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5. Mesto v rámci svojej zakladateľskej právomoci založilo:
• spoločnosť Mestský športový klub Kráľovský Chlmec s.r.o., L. Kossutha 99 , Kráľovský
Chlmec
• spoločnosť Kráľovský Chlmec Invest, s.r.o., L. Kossutha 99,Kráľovský Chlmec.
6. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku,
všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony
podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
7. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s
občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
8. Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len nariadenie). Nariadenia mesta nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo
veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému
všeobecne záväznému právnemu predpisu.
9. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly týchto nariadení stanovuje zákon a rokovací poriadok MsZ.
10. Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č.369/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov – § 4 ods. 3 a v ďalších osobitných zákonoch.

Článok 11
Rozpočet mesta
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
je zhodný s kalendárnym rokom. Zostavuje sa na obdobie troch rokov ako strednodobý ekonomický
nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci pôsobnosti mesta vyjadrené zámery rozvoja
územia a potrieb obyvateľov vrátane zámerov a cieľov, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov
rozpočtu mesta najmenej na tri rozpočtové roky.
Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný. Rozpočet mesta na dva nasledujúce roky
po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.
Zmeny rozpočtu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo s výnimkou účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Primátor mesta môže vykonávať zmeny rozpočtu
mesta v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu prípadne ďalších peňažných fondov mesta.
Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a
použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi mestami (obcami),
vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtu samosprávneho kraja ustanovujú osobitné zákony.
Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor
Záverečný účet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo do 30.06. nasledujúceho roka.

Článok 12
Majetok mesta
1. Majetkom mesta Kráľovský Chlmec sú hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve Mesta
Kráľovský Chlmec a majetkové práva Mesta Kráľovský Chlmec. Majetok mesta a nakladanie s ním
upravuje osobitný zákon.
2. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený
zachovať.
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3. Mesto môže svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú
zriadilo podľa osobitného zákona. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
4. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku
založiť inú právnickú osobu.
5. Majetok mesta sa používa najmä:
a) na verejné účely
b) na podnikateľskú činnosť
c) na výkon samosprávy mesta
6. Darovanie nehnuteľného majetku je neprístupné ak osobitný predpis neustanovuje inak.
7. Majetok mesta určený pre verejné účely (najmä mieste komunikácie a iné verejné priestranstvá) je
verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto
neobmedzilo.
8. Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne formy
podnikateľskej činnosti v rozsahu podnikateľského oprávnenia.
9. Mesto môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo
inou právnickou osobou.
10. Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta môže byť mestom použitý na uspokojovanie
potrieb mesta, plnenie záväzkov mesta a taktiež na činnosť orgánov mesta.
11. Orgány mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto, ako aj
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto sú povinné hospodáriť
s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja
mesta, jeho obyvateľov a v záujme ochrany a tvorby životného prostredia. Sú ďalej povinné tento
majetok udržiavať a užívať, chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať
všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
12. Podrobnejšiu úpravu nakladania s majetkom mesta obsahujú Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Kráľovský Chlmec, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Článok 13
Orgány mesta
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Orgánmi mesta sú:
a) Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci (ďalej len "mestské zastupiteľstvo"),
b) primátor mesta Kráľovský Chlmec.
Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona sú mestským zastupiteľstvom v zriadené
tieto komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie”)
1. Komisia finančná
2. Komisia životného prostredia a územného plánovania
3. Komisia sociálna
4. Komisia kultúry a vzdelávania
5. Komisia rozvoja mesta a podnikania
6. Komisia športu
7. Komisia kontroly
Mesto má zriadenú funkciu prednostu mestského úradu.
Mesto má zriadenú mestskú políciu.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6
rokov.
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek mestskej samosprávy je v prílohe č. 3 tohto štatútu.
Článok 14
Mestské zastupiteľstvo
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Kráľovský Chlmec zložený z poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Kráľovský Chlmec na štyri roky.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v rozmedzí podľa zákona o obecnom zriadení.
Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
mestského zastupiteľstva.
Kompetencie mestského zastupiteľstva sú upravené v zákone o obecnom zriadení.
Mestské zastupiteľstvo okrem kompetencií podľa predchádzajúceho ods. 4 ďalej:
a) schvaľuje poslancov mestského zastupiteľstva za sobášiacich na občianskych obradoch
v Kráľovskom Chlmci,
b) schvaľuje štatút redakčnej rady mestského periodika,
c) schvaľuje aukčný predaj vecí,
d) schvaľovať vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich
e) udeľuje čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
f) ustanovuje erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie
mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom
volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo
zasadá v meste Kráľovský Chlmec. Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva a vedie primátor.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského
zastupiteľstva podľa odseku 7 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený
mestským zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané
zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.
Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 7 druhej vety, zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak
primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva,
vedie ho zástupca primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa odseku 7 tretej vety, zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho zástupca
primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho
iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
8. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov
na zasadnutie mestského zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Článok 15
Primátor mesta

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia
mesta v priamych voľbách na 4 - ročné volebné obdobie. Funkčné obdobie primátora sa končí
zvolením nového primátora a zložením sľubu. Funkcia primátora je verejná funkcia.
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. Kompetencie primátora mesta sú upravené v zákone o obecnom zriadení.
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4. Primátor mesta môže vykonávať občianske obrady a slávnosti.
Článok 16
Zastupovanie primátor mesta
1. Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu
primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestského zastupiteľstvo. Zástupca primátora
môže byť len poslanec. Ak primátor nepoverí zastupovaním žiadneho poslanca podľa odseku 1 tohto
článku, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
3. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora,
poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora. Ak zanikne
mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu
zástupca primátora .Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
4. Zástupca primátora nie je zamestnancom mesta, je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
verejnej funkcie, za ktorý mu patrí plat.

Článok 17
Mestská rada
1.
2.

3.
4.

5.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a
zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo
na celé funkčné obdobie najviac v počte podľa zákona o obecnom zriadení. V jej zložení sa
prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých kandidátov v mestskom
zastupiteľstve.
Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Mestská rada sa schádza spravidla podľa schváleného časového plánu a podľa potreby najmenej
raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Zástupca primátora zvoláva a vedie
zasadnutie mestskej rady v čase, keď zastupuje primátora.
Mestská rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a
organizuje prípravu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
c) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému
zastupiteľstvu a primátorovi, plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Článok 18
Komisie mestského zastupiteľstva
1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné.
2. Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Ich hlavnými
úlohami je vo zverenej oblasti najmä:
a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov mesta a jej občanov,
b) z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj mesta v
danej oblasti,
c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám mesta ako podnety na
zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
d) kontrolovať plnenie nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta
vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy,
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e) formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, prípadne k postupu mestského zastupiteľstva
alebo iného kompetentného orgánu.
Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a
členov komisie. Zároveň mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám ich pôsobnosť a úlohy podľa
miestnych požiadaviek a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, zapisovateľa komisie a členov.
Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne so
zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutia,
b) zostavuje plán činnosti,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
d) zastupuje komisiu navonok.
Komisie formulujú svoje závery do návrhu uznesení a stanovísk. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje
zápisnica.
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Zapisovateľ komisie:
Zapisovateľa komisie určuje primátor mesta z radov zamestnancov mesta.
a) spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
b) vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
c) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
Spôsob prípravy, zvolávania, rokovania a uznášania sa komisií upravuje rokovací poriadok komisií,
ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Článok 19
Mestský úrad

1.

2.
3.
4.
5.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a
primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad nemá právnu
subjektivitu.
Prácu mestského úradu riadi primátor.
Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu, ktorého vymenúva a
odvoláva primátor mesta. Pokiaľ nie je funkcia prednostu obsadená, mestský úrad riadi primátor.
Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti v rámci jednotlivých
organizačných útvarov ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.
Postavenie a pôsobnosť mestského úradu, vzťah mestského úradu k orgánom mesta a orgánom
mestského zastupiteľstva, organizačnú štruktúru a deľbu práce a vzájomné vzťahy v rámci
mestského úradu, vzťah k organizáciám, ku ktorým plní mesto zakladateľskú alebo zriaďovateľskú
funkciu, upravuje organizačný poriadok.

Článok 20
Prednosta mestského úradu
1.
2.

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje
zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- vedie a organizuje prácu mestského úradu,
- zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a zasadnutí mestskej rady s hlasom poradným.
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Článok 21
Hlavný kontrolór mesta
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
2. Postavenie, podmienky a spôsob voľby a hlavného kontrolóra mesta, jeho práva a povinnosti a
rozsah kontrolnej činnosti upravuje zákon o obecnom zriadení.

Článok 22
Mestská polícia
1. Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré
vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, a tiež úloh vyplývajúcich z
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z pokynov a rozhodnutí primátora mesta
mestské zastupiteľstvo dňa 06.09.2006 uznesením číslo 44/B/2 zriadilo poriadkový útvar mesta
Kráľovský Chlmec s názvom "Mestská polícia v Kráľovskom Chlmci" (ďalej "mestská polícia).
2. Postavenie a úlohy mestskej polície upravuje zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
3. Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie mestské
zastupiteľstvo na návrh primátora, pričom za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
4. Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej
príslušníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi
bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu Kráľovský Chlmec.

Článok 23
Poslanci mestského zastupiteľstva

2. Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky.
3. Poslanci dbajú o to, aby svoje povinnosti si plnili riadne, ochraňovali záujmy mesta, dodržiavali
Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich uplatňovali podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.
4. Poslanec sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu.
5. Práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
6. Za výkon funkcie poslanca mesto poskytuje odmenu vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania.
7. Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým
stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých
poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je
členom poslaneckého klubu, vystupuje ako nezaradený poslanec. V mene poslaneckého klubu koná
jeho predseda alebo poverený člen klubu.
8. Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa
vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
9. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho
názov a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi aj
mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho
novými členmi.
Článok 24
Hlasovanie obyvateľov mesta

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

10

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj o zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora, ak
ba) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
bb) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť
alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta podľa ods. 1 písm. a), ak sú
splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení.
Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí
nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor. Primátor neoveruje petíciu podanú podľa bodu 1
písm. bb) tohto článku. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide
o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa ods. 3 tohto článku, mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne
referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície
podľa bodu 1, písm. bb) tohto článku .
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých
veciach samosprávy mesta.
Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a ba) a ods. 4 tak, aby sa
uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
Po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému
voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia
mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo
otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania
miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na
úradnej tabuli v meste, na webovom sídle mesta, prípadne aj iným spôsobom v meste obvyklým.
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. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Článok 25
Zhromaždenie obyvateľov mesta
Na prerokovanie obecných vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta
alebo jeho časti.
Článok 26
Spolupráca obcí
1. Mesto môže s inými mestami alebo obcami spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel
uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest alebo
obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
2. Spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a v súlade s potrebami obyvateľov
mesta Kráľovský Chlmec.
3. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas
alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na platnosť takejto
zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva
každého mesta (obce), ktoré je účastníkom zmluvy.
4. Mesto môže s inými mestami (obcami) zriaďovať združenia miest (obcí). Združenie miest (obcí) je
právnickou osobou. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia miest (obcí) sú jeho stanovy. Spolupráca
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obcí a miest sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov
obcí a miest.
5. Predmetom činnosti združenia miest alebo obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o
životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu.
odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry.
6. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s
úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného
združenia územných celkov alebo územných orgánov.

Článok 27
Čestné občianstvo a ceny mesta
1. Orgány mesta môžu udeliť verejné ocenenia jednotlivcom alebo kolektívom za mimoriadny prínos
v rozvoji mesta, za jeho reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne
činy pri záchrane ľudského života, majetku mesta a jeho obyvateľov a za spoločenskú
angažovanosť.
2. Mesto Kráľovský Chlmec udeľuje tieto verejné ocenenia:
a) Čestné občianstvo Mesta Kráľovský Chlmec
b) Cena Mesta Kráľovský Chlmec PRO URBE
c) Cena primátora Mesta Kráľovský Chlmec.
3. Podmienky a spôsob udeľovania ocenení Mesta Kráľovský Chlmec upravuje všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Kráľovský Chlmec o udeľovaní verejných ocenení Mesta Kráľovský Chlmec.

Čl. 28
Kronika mesta
1. Kronika mesta sa vedie v slovenskom jazyku príp. v maďarskom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a
o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor
mesta. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy,
zvukové snímky a pod.).

Článok 29
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie a fyzickej
osobe osobné úkony pri záchranných prácach alebo odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti,
ak zákon neustanovuje inak
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla vecné plnenie alebo osobný úkon pri záchranných
prácach alebo odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti má právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov v zmysle platných právnych predpisov. Toto právo môže uplatniť do 3
mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku , inak toto právo zanikne.
Článok 30
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút mesta Kráľovský Chlmec, jeho zmeny a doplnky, schvaľuje mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
2. Nariadenia mesta a interné predpisy nesmú odporovať ustanoveniam tohto štatútu.
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3.

Štatút mesta Kráľovský Chlmec bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci
uznesením číslo 562/2017 dňa 28.06.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli mesta t.j. dňom 14.07.2017
4. Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Kráľovský Chlmec sa zrušuje Štatút mesta Kráľovský Chlmec
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci číslo 1166 zo dňa 29.05.2014
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.01.2015.

príloha č. 1: Územie Mesta Kráľovský Chlmec
príloha č. 2: Symboly Mesta Kráľovský Chlmec
príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Kráľovský Chlmec

Ing. Karol Pataky
primátor mesta
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príloha č. 1 VZN č. 2/2017, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Kráľovský Chlmec:

Územie Mesta Kráľovský Chlmec
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príloha č. 2 VZN č. 2/2017, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Kráľovský Chlmec:
Symboly Mesta Kráľovský Chlmec
1. Erb a farby mesta
Erb mesta tvorí 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 podoba štítu, čisté
heraldické stvárnenie erbu, bez výpadkov znakov
typických pre neskoršie obdobie.

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

3. Pečať mesta
Pečať mesta Kráľovský Chlmec tvorí erb mesta
obkolesený kruhopisom „MESTO KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC ●
KIRÁLYHELMEC VÁROS“ tvorený veľkými
písmenami.
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príloha č. 3 VZN č. 2/2017, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Kráľovský Chlmec:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Kráľovský Chlmec

OBČANIA MESTAKRÁĽOVSKÝ CHLMEC - VOLIČ I

primátor

mestské zastupiteľstvo

hlavný
kontrolór

komisie
▫ finančná
▫ územného plánovania
životného prostredia
▫ sociálna a pre rómske
otázky
▫ vzdelávania
▫ kontroly

zástupca
primátora

prednosta
mestského
úradu

náčelník
mestskej
polície

redakčná
rada

mestský
úrad

mestská
polícia

organizačná jednotka bez
právnej subjektivity:
▫ CVČ
ďalšie organizačné jednotky s právnou subjektivitou :
▫ Základná škola
▫ Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
– Alapiskola
▫ Materská škola - Óvoda
▫ Základná umelecká škola
▫ Mestský športový klub Kráľovský Chlmec s.r.o.
▫ Kráľovský Chlmec Invest, s.r.o.
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