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DODATOK č. 3 

K  ŠTATÚTU   MESTA   VRBOVÉ 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR a v zmysle ustanovenia    

§ 24 ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje 

pre katastrálne územie mesta Vrbové tento Dodatok č. 3 k Štatútu mesta.  

Čl. 1 

§ 1  

Účel dodatku č. 3 

 

Účelom  tohto   Dodatku  č.  3  k  Štatútu   mesta  Vrbové  /ďalej len dodatok č. 3/   je   zmena  

niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení – je potrebné dať             

do súladu so zákonom nasledovné ustanovenia : v I. Časti, § 2a, ods. 1, ods. 2; § 3, ods. 3, 

ods. 7; § 4, ods. 3, písm. b); § 5, ods. 7, ods. 8; § 6, ods. 1, 4, 5  a  ods. 8); § 7, ods. 7; § 8,   

ods. 8; § 9, ods. 3, ods. 4, ods. 5;     v II. Časti,  § 11, ods. 2, ods. 4, bod II., ods. 5, ods. 6,    

ods. 7, ods. 9;  § 11a, ods. 3, ods. 4,  ods. 5; § 11b, ods. 1, ods. 2; § 12, ods. 1, ods. 2,  ods. 4; 

§ 12b, ods. 4;   § 13, ods. 3, ods. 4, ods. 7, ods. 8, ods. 12; § 13a, ods. 1; § 13b, ods. 1, ods. 5; 

§ 14; § 15, ods. 6; § 18, ods. 1, ods. 2, ods. 6   a  to  vzhľadom  na  prijatú novelu  zákona       

č. 70/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účinný 

od 1. apríla 2018.    

 

§ 2  

Znenie dodatku č. 3 

 

1) V § 2a, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. V meste Vrbové každá ulica alebo verejné priestranstvo má svoj názov. Mesto určuje          

a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev Všeobecno záväzným nariadením. 

Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného 

priestranstva. 

 

2) V § 2a, ods. 2  sa dopĺňa celý novým textom nasledovne: 

 

2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti 

bez obmädzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie,        

ak osobitný zákon neustanovuje inak.  

 

3) V § 3, ods. 3  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom 

mesta. V  súvislosti s tým je povinný:  

a.) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie 

mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného 

prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú 

vykonávané v záujme mesta;  

b.)  podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste;  

c.)  napomáhať udržiavať poriadok v meste;  

d.) poskytovať  podľa  svojich   schopností a  možností osobnú a  vecnú pomoc                      

pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v meste.  
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4) V § 3, ods. 7  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

7. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v ods. 2, písm. a.)  a   b.) upravuje osobitný predpis 

- Voľby do orgánov samosprávy obcí, VII. časť, § 163 zákona  č. 180/2014  Z. z.  

o podmienkach  výkonu  volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tzv. 

Volebný kódex, niektoré podrobnosti zákona o podmienkach  výkonu  volebného práva 

budú rozpracované vo VZN, ktoré sa bude zaoberať priebehom volebnej kampane            

vo voľbách vyhlásených na území mesta.  

 

5) V § 4, ods. 3, písm. b) sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

§4, ods. 3, písm. b.) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta 

a vyhlasuje dobrovoľnú zbierku (v zmysle § 2, ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných 

zbierkach);  

 

6) V § 5, ods. 7 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

7. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. Vedúci 

pracovníci mestas prednostom predkladajú správu (v zmysle § 20a, ods. 5 zákona 

o obecnom zriadení) o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu ministerstvu 

v termíne do 31. marca bežného roka za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah 

správy určí ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom financií SR a túto správu zverejnia 

na webovom sídle mesta.  

 

7) V § 5, ods. 8 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

    

8. V záujme plnenia úloh mesta spolupracuje mesto s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú 

mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených 

orgánmi štátu a  podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov 

mestského zastupiteľstva. Mesto ďalej poskytuje orgánom štátu potrebné údaje                

pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu 

vymedzenom osobitnými zákonmi.  

 

8) V § 6, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Mesto vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia vo veciach : 

a) názvy ulíc a iných verejných, ako aj ich zmeny; 

b) pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene; 

c) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb; 

d) podrobnosti o organizácii miestneho referenda; 

e) činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo           

na určitom mieste; 

f) ďalšie podrobnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon; 

g) alebo môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako sú uvedené v písm. a)  až  f);     

 

prijaté všeobecne záväzné nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom.  
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9)  V § 6, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej päťnásťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické a právnicke osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 

v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu      

a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 

byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 

prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

10) V § 6, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

5. V  prípade ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej 

udalosti, ak právny predpis (§ 3 ods. 4 zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov), na základe ktorého sa nariadenie prijíma, 

nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo je potrebné zabrániť škodám na majetku  

postup podľa odsekov 3  až  4 sa nepoužije. 

 

11) V § 6, ods. 8  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

8.  Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli  

      v meste  a  na  webovej  stránke  mesta  najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom   

      vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok  účinnosti.  Ak  je to odôvodnené  

      naliehavým   verejným   záujmom,   možno   v  nariadení  výnimočne  ustanoviť  aj  skorší      

      začiatok   jeho   účinnosti,  najskôr   však   dňom   jeho  vyhlásenia   (uvedená  skutočnosť   

      musí  byť  priamo  uvedená  vo VZN).  Vyvesenie nariadenia  na úradnej tabuli a webovej   

      stránke mesta je podmienkou jeho platnosti a účinnosti. 

 

12) V § 7, ods. 7  sa dopĺňa novým textom nasledovne: 

 

7. Podrobnosti o finančnom hospodárení mesta upravujú „Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami mesta“.  

 

13) V § 8, ods. 8  sa starý text označuje novým odsekom nasledovne: 

 

8. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady o hospodárení      

a nakladaní s majetkom mesta“.  

 

14) V § 9, ods. 3  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

3. Pred schválením je rozpočet mesta ako aj každá zmena rozpočtu mesta zverejnená 

najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým (t.j. na úradnej tabuli mesta                      

a  na webovom sídle mesta), aby sa k nim mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí             

aj o záverečnom účte mesta, ako aj o  návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  

 

15) V § 9, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta 

alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok (tzv. rezervný fond).  
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16) V § 9, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

5. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku mesta 

overuje audítor a mesto je povinné ju zverejniť na úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. 

 

 

17) V § 11, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná:  

a.) s funkciou primátora; zvolený poslanec, ktorý bol súčasne zvolený aj za primátora       

a  chce vykonávať svoj mandát primátora, vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcií je 

povinný písomným vyhlásením sa vzdať poslaneckého mandátu pred zložením sľubu 

na funkciu primátora; 

b.) s funkciou zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec mesta 

je dlhodobo uvoľnený na výkon poslaneckého mandátu (v súlade s § 136 Zákonníka 

práce); 

c.) s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby 

založenej alebo zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec 

štatutárneho orgánu založeného alebo zriadeného mestom je dlhodobo uvoľnený         

na výkon poslaneckého mandátu (v súlade s § 136 Zákonníka práce); 

d.) ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.  

 

 

18) V § 11, ods. 4, bod II. sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

II.) Mandát poslanca zaniká:  

      a.) odmietnutím zloženia sľubu alebo zložením sľubu s výhradou;  

      b.) uplynutím funkčného obdobia;  

      c.) písomným vzdaním sa mandátu;  

      d.) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením        

           za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený;  

      e.) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne  

           úkony;  

      f.) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta;  

      g.) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva;  

      h.) v prípadoch podľa § 11, ods. 2 tohto štatútu;  

     ch.) zrušením mesta;  

i.) smrťou poslanca. 

 

 

19) V § 11, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

5.  Mandát  poslanca  mestského  zastupiteľstva  zanikne  vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa     

     bolo urobené ústne na mestskom zastupiteľstve  a  zaznamenané do zápisnice  alebo 

písomne; pri písomnom vzdaní sa  mandátu  jeho  účinky  nastávajú  doručením   

mestskému  úradu.  Vzdanie   sa   mandátu  nemožno vziať späť.  
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20) V § 11, ods. 6  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

6. Poslanec je oprávnený najmä:  

       a.) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy;  

       b.) interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce;  

       c.) požadovať   od   riaditeľov  právnických   osôb  založených  alebo zriadených mestom  

            vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti;  

       d.)požadovať   informácie   a   vysvetlenia   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, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,    

            ktoré uskutočňujú orgány mesta;  

       f.) požadovať   vysvetlenia   od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon  

            poslaneckej funkcie.  

g.) poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora mesta 

bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, kde výšku odmeny upravia poslanci 

MsZ v Zásadách odmeňovania poslancov. 

 

21) V § 11, ods. 7  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

7.  Poslanec   je povinný   na   požiadanie   informovať   voličov  o  svojej činnosti  a  činnosti   

     mestského zastupiteľstva a zároveň si prehlbovať vedomosti potrebné na výkon funkcie 

poslanca.  

 

22) V § 11, ods. 9  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

9. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu 

vyhradené:  

a.)  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  a s majetkom štátu, 

ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním  a  hlasovať  na návrh Komisie pre otázky sociálne, zdravotné 

a bytové o pridelení nájomných bytov jednotlivým žiadateľom; Prípadnú výnimku      

zo zásady prideľovania nájomných bytov určí aktuálne prijaté VZN o prideľovaní 

nájomných bytov v meste Vrbové;  

b.) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať 

záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu 

uzavretú podľa § 20, odsek 1 tohto štatútu, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,   

o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku;  

c.) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepciu rozvoja jednotlivých 

oblastí života mesta;  

d.) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa 

osobitných predpisov;  

e.)  určovať náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky;  

f.) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta         

a  zvolávať  zhromaždenia obyvateľov mesta;  

g.)  uznášať sa na všeobecno záväzných nariadeniach mesta;  

h.) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom 

združení podľa § 21, odsek 1 tohto štatútu;  
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i.)  určovať plat primátora a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 

rozsah funkcie primátora v súlade § 11 ods. 4, písm. i) zákona SNR 369/1990 Zb.         

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

j.) určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie počet poslancov      

Mestského zastupiteľstva  a  počet volebných obvodov mesta v súlade s § 166 ods. 3 

zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene                

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;  

k.)  voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu jeho funkcie, plat      

a odmenu;  

l.) schvaľovať štatút mesta ako aj ďalšie predpisy (Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov, Prevádzkový poriadok Zberného 

dvora, Program rozvoja mesta, Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

mesta, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, Komunitný plán 

sociálnych služieb mesta Vrbové); 

m.) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta              

a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať          

a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta 

do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe;  

n.) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako 

aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;  

o.)  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce;  

p.)  udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania, odmeny a ceny;  

r.)  schvaľovať zápisy do kroniky mesta;  

s.)  ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.  

 

23)   V § 11a, ods. 3  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

3. Petíciu podľa odseku 1, písm. c.) overujú traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, 

ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor. Primátor neoveruje petíciu podanú 

podľa § 13a, ods. 3, písm. a.) prvého bodu tohto štatútu. Ak petícia spĺňa náležitosti 

ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie mesta, aj náležitosti podľa ods. 2, 

mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta tak, aby sa uskutočnilo do 90 

dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície podľa § 13a, odsek 3, písm. a.), 

prvý bod. 

 

24)   V § 11a, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred dôležitým rozhodnutím    

o ďalších otázkach a veciach samosprávy mesta. Mesto je povinné najneskôr 15 dní      

pred dňom konania miestneho referenda zverejniť oznámenie o vyhlásení miestneho 

referenda na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ako aj iným spôsobom, ktorý 

určí Mestské zastupiteľstvo.     

 

25)   V § 11a, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

 5. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 

oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 

hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky 

miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania             

na úradnej tabuli  a na webovej stránke mesta. 
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26)  V § 11b, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Na prerokovanie mestských vecí môže primátor mesta alebo Mestské zastupiteľstvo zvolať 

zhromaždenie obyvateľov mesta na prerokovanie vecí územnej samosprávy. V zmysle         

§ 2aa, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ak je obec nefunkčná, môže 

verejné zhromaždenie obyvateľov obce zvolať Okresný úrad v sídle kraja.    

 

27)  V § 11b, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

2. Mestské zastupiteľstvo zvolá  zhromaždenie obyvateľov mesta vždy, ak o to požiada 

najmenej 30 % obyvateľov mesta alebo ak o to požiada štvrtina poslancov Mestského 

zastupiteľstva. 

 

28)  V § 12, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho 

zasadnutie zvoláva a vedie primátor, ak tento štatút neustanovuje inak. Prvé zasadnutie 

mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období 

tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak primátor nezvolá prvé 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, toto zasadnutie sa uskutoční zo zákona 30. pracovný 

deň od vykonania volieb.  

     Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov 

mestského zastupiteľstva, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva do 15 dní    

od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie 

mestského zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho primátor nezvolá; v takomto 

prípade ho môže zvolať 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. 

Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej 

stránke mesta aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 

 

29) V § 12, ods. 2  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

2. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského 

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov;  na prijatie 

všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov;  na prijatie zmeny programu rokovania Mestského zastupiteľstva  

a na schválenie Zmluvy uzavretej na uskutočnenie konkrétnej úlohy (napr. vznik 

Spoločného stavebného úradu, t.j. prenesený výkon štátnej správy),  na schválenie Zmluvy 

o zriadení združenia obcí  a  schválenie uznesenia o vyhlásení miestneho referenda je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov; na prijatie uznesenia  prijatého 

osobitným zreteľom, schválenie Štatútu mesta, schválenie Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva, na opätovné schválenie uznesenia, ktoré primátor vetoval je 

potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých zvolených poslancov. Ak mestské 

zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové 

zasadnutie.  
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30) V § 12, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, prezident 

SR, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. So súhlasom nadpolovičnej 

väčšiny poslancov sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta. 

 

 

31) V § 12b, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Text  jednotlivých  ročných  zápisov  do kroniky schvaľuje mestské zastupiteľstvo                 

po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania     

do termínu 30. októbra bežného roka.  

 

 

32) V § 13, ods. 3  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

3. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:  

a.) poslanca mestského zastupiteľstva; novozvolený primátor, ktorý bol súčasne zvolený 

aj za poslanca MsZ a  chce vykonávať svoj mandát primátora, vzhľadom                     

na nezlučiteľnosť funkcií je povinný písomným vyhlásením sa vzdať poslaneckého 

mandátu pred zložením sľubu na funkciu primátora; 

b.) štatutárneho orgánu alebo člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej   

mestom, v ktorom bol zvolený za primátora; to neplatí, ak zamestnanec štatutárneho 

orgánu založeného alebo zriadeného mestom je dlhodobo uvoľnený na výkon  

mandátu primátora mesta (v súlade s § 136 Zákonníka práce); 

c.) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec mesta je 

dlhodobo uvoľnený na výkon mandátu primátora mesta (v súlade s § 136 Zák. práce); 

d.)  predsedu samosprávneho kraja; novozvolený primátor, ktorý bol súčasne zvolený aj    

za predsedu samosprávneho kraja a  chce vykonávať svoj mandát primátora, 

vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcií je povinný písomným vyhlásením sa vzdať 

mandátu predsedu samosprávneho kraja pred zložením sľubu na funkciu primátora; 

e)  vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy; to neplatí, ak vedúci zamestnanec orgánu 

štátnej správy je dlhodobo uvoľnený na výkon  mandátu primátora mesta (v súlade        

s § 136 Zákonníka práce); 

f.)  alebo inou funkciou určenou podľa osobitného zákona.  

 

 

33) V § 13, ods. 4  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

4. Primátor:  

a.) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho 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 okrem tých, ktoré sú vyhradené 

Mestskému zastupiteľstvu; 
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e.) vydáva Pracovný poriadok, Organizačný poriadok mestského úradu, Smernica             

pre odmeňovanie zamestnancov mesta, Smernica odmeňovania členov ZPOZ-u, 

Smernicu pre verejné obstarávanie mesta, Zásady vybavovanie sťažností, 

Registratúrny poriadok mesta Vrbové, Bezpečnostný projekt na ochranu osobných 

údajov, Smernice, pokyny a  opatrenia na úseku CO a krízových situácií, Smernicu      

na ochranu utajovaných skutočností  a  ďalej podpisuje Kolektívnu zmluvu                

so Základnou organizáciou SLOVES pri Mestskom úrade vo Vrbovom, informuje 

mestské zastupiteľstvo o vydaní nového alebo zmenách doterajšieho organizačného 

poriadku Mestského úradu.  

 

34) V § 13, ods. 7  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

7. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa ods. 6 tohto štatútu pozastavený, 

môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov      

od jeho prvého schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia 

primátor nemôže pozastaviť. 

  

 

35) V § 13, ods. 8  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

8.  Mesto  môže  právnickej   osobe   alebo  fyzickej  osobe  oprávnenej  na  podnikanie uložiť  

     pokutu do 6.638 eur, ak:   

a.) poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta;  

b.) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti; a tým 

naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo 

odkladá veci mimo na to určených vyhradených miest (Zberný dvor);  

c.) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť 

osobnú alebo vecnú pomoc počas ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania 

následkov mimoriadnej udalosti  alebo pri inej mimoriadnej udalosti. 

 

36) V § 13, ods. 12  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

12. Primátor udeľuje Cenu primátora mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť          

v prospech mesta v zmysle § 12a, ods. 1, písm. b) tohto štatútu. Cenu primátora mesta 

tvorí vecný dar v hodnote, ktorú vždy schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. Cena primátora sa 

môže udeliť v roku najviac štyri razy. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Vrbové, ktorá 

má obsahovať mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné 

zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.  

 

 

37) V § 13a, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Mandát primátora zaniká:  

a.) odmietnutím zloženia sľubu alebo zložením sľubu s výhradou;  

b.) uplynutím funkčného obdobia;  

c.) vzdaním sa mandátu;  

d.) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením        

za nedbanlivostný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne 

odložený;  
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e.) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne 

úkony;  

f.) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta (platného referenda) o odvolaní 

primátora, ktorým sa rozhodlo o  odvolaní primátora;  

g.) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta;  

h.) v prípadoch podľa § 13, ods. 3 tohto štatútu,  ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku 

nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný právny úkon na odstránenie tohoto rozporu; 

i.)  smrťou primátora;  

j.)  zrušením mesta.  

 

38) V § 13b, ods. 1  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu 

primátora môže zvoliť Mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora 

kedykoľvek odvolať.  

 

 

39) V § 13b, ods. 5  sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

5. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa čl. 13, ods. 5 tohto štatútu, patrí 

plat podľa osobitného predpisu - v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

ktorý percentuálne z platu primátora počítaní aj s navýšením podľa príslušnej platovej 

skupiny upravia poslanci MsZ v Zásadách odmeňovania poslancov. 

 

 

40) V § 14 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom môže zriadiť Mestskú radu. ´ 

 

41) V § 15, ods. 6 sa dopĺňa novým textom nasledovne: 

 

6.  Členovi komisie, ktorý nie je poslanec MsZ, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom 

roku najviac jednu polovicu mesačného platu primátora mesta bez navýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. Výšku odmeny upravia poslanci MsZ v Zásadách 

odmeňovania poslancov.      

 

42) V § 18, ods. 1 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18 a) 

    zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, nadpolovičnou  

    väčšinou všetkých poslancov na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho 

pracovnoprávny  vzťah  k  mestu skončí.  V prípade, že hlavný kontrolór nezíska v I. kole 

volieb nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, vykoná sa II. kolo volieb, do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov a  víťazom je ten kandidát, 

ktorý získa najväčší počet platných hlasov.  Kontrolór   je  zamestnancom  mesta a za svoju 

činnosť zodpovedá  Mestskému zastupiteľstvu.  
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43) V § 18, ods. 2 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

2. Hlavný kontrolór najmä:  

a.) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení; 

b.) predkladá Mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre prerokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený na úradných tabuliach mesta a na webovej stránke mesta; taktiež predkladá 

Mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov vyhodnotenie prijatého plánu 

kontrolnej činnosti;  

c.) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu 

mesta pred jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve; 

d.) predkladá Mestskému zastupiteľstvu v prvom ¼ roku bežného roka súhrnnú správu 

o plnení všetkých doteraz prijatých Uznesení  za uplynulé obdobie; 

e.) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia 

s prostriedkami  pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie; 

f.)  vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút mesta (na základe ustanovení zákona 

o sťažnostiach); 

g.) je povinný vykonať akúkoľvek individuálnu kontrolu, ak ho o to požiada Mestské 

zastupiteľstvo alebo primátor mesta, ak vec neznesie odklad; 

h.)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými zákonmi. 

 

 

44) V § 18, ods. 6 sa pôvodné znenie ruší  a  náhrádza novým textom nasledovne: 

 

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:  

a.) vzdaním sa funkcie;  

b.) odvolaním z funkcie, súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov;  

c.) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený;  

d.) smrťou kontrolóra; 

e.) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti         

na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená; 

f.) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný 

trestný čin, alebo právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin, ak výkon trestu 

odňatia slobody nebol podmienečne odložený; 

g.) dňom, keď začal vykonávať funkciu a nebol dodržaný § 18 ods. 5 tohoto štatútu. 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Návrh tohto dodatku č. 3  k Štatútu mesta Vrbové bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a webovom sídle mesta dňa 31.01.2019, t.j. 15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva 

vo Vrbovom na uplatnenie pripomienok k  návrhu  a  schválený bol  Mestským 

zastupiteľstvom vo Vrbovom  dňa 14.02.2019.     

 

2/ Dodatok č. 3  k Štatútu mesta Vrbové bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta 

Vrbové dňa  14.02.2019 Uznesením č. 8/II/2019 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
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3/  Ostatné ustanovenia doposiaľ schváleného Štatútu mesta Vrbové zo dňa 30.06.2015, 

účinného odo dňa 27.07.2015,  Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Vrbové zo dňa 10.12.2015,   

účinného odo dňa 29.12.2015   a    Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Vrbové zo dňa 01.03.2018,   

účinného odo dňa 16.03.2018 zostávajú v platnosti.  

   

4/ Tento dodatok č. 3  k  Štatútu mesta Vrbové vstupuje do platnosti dňom 14.02.2019 

a účinný spolu s úplným znením Štatútu mesta Vrbové  je odo dňa 01.03.2019.   

 

Vypracoval : JUDr. Štefan Kubík, viceprimátor 

Schválené:  14. 02. 2019  Uznesením MsZ vo Vrbovom č.  8/II/2019                    

Vyvesené:   15. 02. 2019 

 

 

Vo Vrbovom, dňa  14.02.2019 

 

 

 

                                                                                                     Dott. Mgr. Ema Maggiová 

                                                                                                             primátorka mesta 

 


