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Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle IV. hlavy Ústavy SR
a v zmysle ustanovenia § 24 odsek 1, písm. c)  

zákona č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v platnom znení 
pre katastrálne územie mesta Vrbové 

s c h v a ľ u j e
 

Štatút mesta Vrbové
úplné znenie

 v zmysle  Dodatku č. 1, Dodatku č. 2   a   Dodatku č. 3 
zo dňa 14. februára 2019

Preambula
My, občania mesta Vrbové, hrdiaceho sa slávnou minulosťou mestečka, ktoré 
sa pozitívne podieľalo na národnoemancipačnom zápase Slovákov, ako rodiska 
a pôsobiska významných osobností a miesta historických udalostí, regionálne-
ho centra obchodu, výrobných činností, kultúry, spoločenského a duchovného 
života, s dôležitým súčasným a budúcim poslaním ako súčasti Slovenskej re-
publiky, Trnavského kraja a Piešťanského okresu, pamätajúc na dedičstvo 
našich predkov a s pocitom zodpovednosti voči budúcim generáciám v duchu 
hesla  „V protivenstvách i úspechoch“  sa prostredníctvom našich volených 
zástupcov uznášame na tomto 

ŠTATÚTE  MESTA VRBOVÉ.

Štatút mesta je základnou právnou normou mesta Vrbové, upravuje v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť 
mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, nakladanie s majetkom mes-
ta, postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora  a  ďalších 
orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, sym-
boly mesta, udeľovanie mestských ocenení.
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PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE MESTA

§ 1
Základné ustanovenia

1. Obec Vrbové bola slávnostne vyhlásená za mesto bývalým Západoslovenským krajským 
národným výborom v Bratislave dňa 1. novembra 1967 (pozri príloha č. 1). 

2. Mesto Vrbové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej repub-
liky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Vrbové je právnickou 
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7 zákona č. 369/1990 Zb.). 

3. 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 67, 
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). 

4. Mesto má právo združovať sa s inými obcami, respektíve mestami v záujme dosiahnutia 
spoločného prospechu. 

§ 1a
Názov mesta

Názov mesta určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky nariadením. Názov mesta možno 
zmeniť iba so súhlasom mesta. Názov mesta sa uvádza v štátnom jazyku.

§ 1b
Symboly mesta

1. Mesto Vrbové má svoje symboly a je povinné ich používať pri výkone samosprávy. Sym-
boly mesta sú: erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta, znelka mesta. 

a. Erb mesta Vrbové 
1. Erb mesta tvorí zlatý (žltý) klas v modrom štíte. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu 

mesta Vrbové je znázornené v prílohe č. 4 tohto štatútu. 
2. Erb mesta sa používa: 

• na pečatidle mesta; 
• na insígniách primátora mesta a na pamätných medailách mesta; 
• na listinách o udelení čestného občianstva mesta Vrbové, ceny mesta Vrbové a uznaniach 

mesta Vrbové; 
• na budove, kde má sídlo Mestský úrad vo Vrbovom; 
• na označenie katastrálneho územia mesta; 
• na budovách škôl a inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom;
• v rokovacích miestnostiach orgánov mesta; 
• na preukazoch poslancov mesta a zamestnancov mesta; 
• na rovnošatách príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru; 
• na označenie vozidliel dobrovoľného hasičského zboru;
• na rovnošatách mestskej dychovej hudby; 
• spolu s názvom mesta na odtlačku úradnej pečiatky, ktorá sa používa na rozhodnu-

tia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy a v bežnom 
úradnom korešpondenčnom styku.
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b. Vlajka mesta Vrbové 

1. Je tvorená piatimi pruhmi radenými nad sebou striedavo žltej a modrej farby. Je 
ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. 

2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta Vrbové je znázornené v prílohe č. 4 
tohto štatútu. 

3. Vlajku mesta Vrbové používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných                   
a ofi ciálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na 
budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. 
Vlajku mesta Vrbové možno používať na dekoráciu ulíc mesta, ako aj vo verejných 
sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístup-
né verejnosti. 

4. Výzvu na použitie vlajky podľa ods. 3 vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob               
a  dobu trvania výzdoby. 

5. Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou mesta, obidve sú umiestnené v rovnakej 
výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo                         
v zmysle § 8, ods. 8 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej repub-
liky a o ich používaní v znení neskorších predpisov. 

6. Mesto trvale označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov 
mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora 
mesta. 

c. Pečať mesta Vrbové 

1. Pečať tvorí erb mesta Vrbové s kruhopisom MESTO VRBOVÉ. Je vyobrazená                 
v prílohe č.  4. 

2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného mest-
ského občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a podobne. 

3. Pečať uschováva primátor.
 

d. Znelka mesta Vrbové
 

Znelkou mesta je pieseň Kraj vrbovský. Jej slová a notový záznam sa nachádzajú               
v prílohe č. 3 tohto štatútu.

Mesto predkladá Ministerstvu vnútra SR návrh na zápis vyššie uvedených symbolov 
mesta do Heraldického registra Slovenskej republiky. 

 
2. Právo  použiť  a  používať  symboly mesta  je viazané  na písomný súhlas primátora. 

Súhlas     primátora   sa  vydáva   maximálne   na  dobu  funkčného  obdobia. Záujemca 
o používanie symbolu   mesta   uvedie  v písomnej   žiadosti   druh  symbolu, formu                          
a spôsob     používania   vyobrazenia   symbolu.   Súhlas   sa   nevyžaduje   pri   používaní   
erbu  mesta v prípadoch uvedených v ods. 1, písm.  a.) v bode 2. 

3. Písomnú žiadosť podávajú všetky subjekty, ktoré majú záujem symbol mesta používať. 
Žiadosť musí obsahovať:
a. úplný grafi cký návrh symbolu;
b. spôsob použitia;
c. obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu;
d. potvrdenie o zaplatení poplatku.
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4. Za správne zaobchádzanie so symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická ale-
bo právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa. Každý je povinný na výzvu odstrániť 
neoprávnene alebo nesprávne použité symboly mesta. 

§ 2
Územie mesta

Územie mesta Vrbové je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. 

§ 2a
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

1. V meste Vrbové každá ulica alebo verejné priestranstvo má svoj názov. Mesto určuje                        
a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev Všeobecne záväzným nariadením. 
Vlastník budovy je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného 
priestranstva.

2. Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti 
bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak. 

§ 2b
Číslovanie stavieb

Mesto  Vrbové  určuje  stavbám  súpisné  číslo  a orientačné  číslo,  vedie evidenciu súpisných
čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

§ 3
Obyvatelia mesta

1. Obyvateľom mesta Vrbové je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. 

2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä: 
a. voliť orgány samosprávy mesta a byť volený do orgánov samosprávy mesta; 
b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum); 
c. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich 

svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva; 
d. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta; 
e. používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci              

na verejné účely; 
f. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádza-

júceho sa v meste; 
g. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

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; 
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c. napomáhať udržiavať poriadok v meste; 
d. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú a  vecnú pomoc pri záchran-

ných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v meste.

4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 
najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto: 
a. má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny 

poplatok; 
b. je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt; 
c. má čestné občianstvo mesta. 

6. Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje ods. 2, písm.  a.)  a   b.). 

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. 

 
§ 4

Samospráva mesta Vrbové

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta                
a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný 
zákon,   ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická osoba alebo 
fyzická osoba. 

2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta: 
a. orgánmi mesta; 
b. hlasovaním obyvateľov mesta; 
c. verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

 
3. Mesto pri výkone samosprávy najmä: 

a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majet-
kom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania; 

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); 

c. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu;
d. usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a ak to ustanovuje osobitný predpis, vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta; 

e. zabezpečuje  výstavbu,  respektíve  údržbu  miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zaria-
dení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta a vykonáva 
ich správu; 
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f. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom                      
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej ze-
lene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie 
s odpadovými vodami zo žúmp; 

g. utvára a chráni zdravé podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni 
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzde-
lávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport; 

h. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta; 
určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje 
trhovisko; 
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy 
rozvoja bývania a  spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste; 

i. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 
potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta; 

j. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové               
a  príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia; 

k. organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta; 
l. zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste; 
m. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá 

o zachovanie prírodných hodnôt; 
n. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu (zákon                

č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov); 
o. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách; 
p. vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku;
r. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, personálne a materiálne 

podmienky na jeho nezávislý výkon.

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsob-
nosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta. 

5. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnu-
tiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými 
osobami pôsobiacimi v  meste. 

§ 5
Vzťah štátu a mesta

1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto 
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu 
potrebné fi nančné a iné materiálne prostriedky. 

2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda Slovenskej re-
publiky. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických 
osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami 

ch.
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vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej 
správy. 

3. Ak mesto dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenese-
nom výkone štátnej správy a neurobilo v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej 
výkonu, okresný úrad v sídle kraja ho písomne vyzve na nápravu a určí mu na to lehotu. 

4. Ak mesto v určenej lehote nezabezpečilo nápravu, príslušný na konanie je orgán miestnej 
štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.

5. Mesto je povinné uhradiť orgánu miestnej štátnej správy fi nančné prostriedky za prenesený 
výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jeho nečinnosti. 

6. Orgány štátnej správy prerokúvajú s mestom a jeho združeniami opatrenia týkajúce            
sa mesta pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ho oboznamujú.

7. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi. Vedúci pra-
covníci mesta s prednostom úradu 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 fi nancií SR a túto správu zverejnia 
na webovom sídle mesta.

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 mest-
ského zastupiteľstva. Mesto ďalej poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé 
evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobit-
nými zákonmi.

9. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných neby-
tových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko.

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

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 Národ-
ná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifi kované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom. 

2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len                
na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť
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v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluva-
mi, ktoré boli ratifi kované a  vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi,                       
s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy.

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho 
vyvesením na úradnej tabuli v meste a  na webovej stránke mesta najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej pätnásťdňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                           
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomien-
kou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to do-
plnenie, 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.  

5. V  prípade   ohrozenia, mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej uda-
losti, ak právny predpis (§ 3 ods. 4 zákona NR SR 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.

6. Vyhodnotenie  pripomienok   uskutoční   navrhovateľ   nariadenia   s príslušnou  komisiou. 
Vyhodnotenie   obsahuje    stručný   obsah   pripomienky,   údaje   o   tom,   kto   predložil 
pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a  z akých dôvodov.

7. Vyhodnotenie  pripomienok   sa   musí   predložiť   poslancom   mestského   zastupiteľstva 
v písomnej forme  najneskôr  3 dni   pred   rokovaním mestského zastupiteľstva   o návrhu   
nariadenia.

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 
pätnástym 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  vyhláse-
nia   (uvedená  skutočnosť musí  byť  priamo  uvedená  vo VZN).  Vyvesenie nariadenia                  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta je podmienkou jeho platnosti a účinnosti.

9. Nariadenia   sú   každému  trvale  prístupné na sekretariáte mestského úradu  a  na webovej 
stránke mesta www.vrbove.sk.

§ 6a 
Verejný poriadok v meste 

1. Každý obyvateľ mesta, návštevník a subjekt má povinnosť dodržiavať všeobecne platné 
normy slušného správania a ustanovenia tohto štatútu a všeobecne záväzných nariadení 
mesta. 

2. V záujme zachovania verejného poriadku na území mesta je obyvateľom a návštevníkom 
mesta zakázané: 

a. hrubým správaním narušovať občianske spolunažívanie vo vzťahu k susedom, ako aj 
ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta; 

b. nevhodným správaním rušiť nočný pokoj v čase od 22.00 hodiny až do 6.00 hodiny; 
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c. podávanie alkoholických nápojov a piva mimo priestorov, ktoré sú na tento účel zria-
dené; 

d. svojím správaním vzbudzovať verejné pohoršenie; 
e. nevhodným správaním rušiť počas a po skončení spoločenských, kultúrnych, športových 

a  iných verejných akcií obyvateľov a návštevníkov; 
f. spôsobovať škody na verejných zariadeniach, mestskom a cudzom majetku; 
g. komunálny odpad a iný odpad dávať na miesta, ktoré nie sú na to určené. 

§ 7
Financovanie mesta

1. Mesto fi nancuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako 
aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú: 

a. príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu); 
b. výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov; 
c. podiely na daniach v správe štátu; 
d. výnosy z pokút uložených za priestupky; 
e. iné príjmy.

2. Mesto na plnenie svojich úloh môže používať návratné zdroje fi nancovania a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov.

 
3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát 

záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné 
štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. 

4. Ak mestu vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, môže požiadať o štátnu 
dotáciu.

5. Mesto môže svoje úlohy fi nancovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so sa-
mosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo fyzickými osobami. 

6. Na plnenie spoločných úloh pre viac obcí môžu obce zriadiť spoločný fond. Správu fondu 
vykonáva rada fondu ustnovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pra-
vidiel.

7. Podrobnosti o fi nančnom hospodárení mesta upravujú „Zásady hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami mesta“. 

§ 8
Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. 

2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. 

3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak oso-
bitný predpis neustanovuje inak. 

4. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť                              
a na výkon samosprávy mesta. 
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5. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné 
priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho 
používanie mesto neobmedzilo. 

6. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný predpis (zákon č. 138/1991 Zb.          
o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

 
7. Starostlivosť o majetok mesta sa zabezpečuje: 
a. zamestnancami mesta; 
b. právnymi subjektami založenými mestom; 
c. inými fyzickými a právnickými subjektami, pokiaľ im bol daný do správy, užívania, 

respektíve nájmu.
 
Všetci zainteresovaní sú povinní: 

• udržiavať majetok v prevádzkyschopnom stave a zveľaďovať ho; 
• chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím; 
• užívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 

práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi; 
• viesť majetok v predpísanej evidencii a v súlade s platnou právnou úpravou.

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

§ 9
Rozpočet mesta

1. Základom fi nančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdo-
bie troch kalendárnych rokov.  Počnúc rokom 2009 rozpočet mesta obsahuje aj zámery              
a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta („program mesta“).

2. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, fi nančné 
vzťahy k  štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a fi nančné vzťahy                             
k právnickým osobám a  fyzickým osobám. 

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

4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta 
alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok (tzv. rezervný fond).

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.

 

6. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, 
tvorbu a  použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob fi nančného vyrovnávania medzi 
obcami, vzťahy k  štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje oso-
bitný predpis (zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
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DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY MESTA

§ 10
Základné ustanovenia

1. Orgánmi mesta sú: 
a. mestské zastupiteľstvo; 
b. primátor mesta (ďalej len primátor). 

2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 
kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určiť im náplň práce; môže 
zriadiť a rušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

3. Mestské zastupiteľstvo zriadilo: 
a. komisie: 

• pre ochranu verejného záujmu; 
• pre fi nancie, majetok mesta a podnikanie; 
• pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie;
• kultúry, športu, mládeže a vzdelávania; 
• pre otázky sociálne, zdravotné a bytové;
• dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku;

b. dobrovoľný hasičský zbor.

§ 11
Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených                     
v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný 
predpis. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov 
novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

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. s ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

3. Počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom je jedenásť.

4. Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva.

I. Poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä: 
a. zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa 

zúčastní; 
b. zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol 

zvolený;
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c. dodržiavať rokovací poriadok; 
d. obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov.

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

zrušením mesta; 
i. smrťou poslanca.

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   mest-
skému  úradu.  Vzdanie   sa   mandátu  nemožno vziať späť. 

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 pod-
nikania 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.

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. 

8. Poslanec   mestského   zastupiteľstva   skladá  sľub, ktorý  znie:  „Sľubujem  na svoju 
česť   a   svedomie,   že   budem   riadne    plniť    svoje   povinnosti,  ochraňovať  záu-
jmy   mesta,  dodržiavať   Ústavu   Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony                              
a ostatné všeobecne  záväzné   právne  predpisy   a  pri  výkone  svojej funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva  ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia         
a svedomia.“

ch.
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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 hos-
podárenie 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 by-
tov 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, ods. 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 osobit-
ných 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 všeobecne záväzných nariadeniach mesta; 
h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom 

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

bie 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 dvo-
ra, Program rozvoja mesta, Zásady hospodárenia s fi nančnými 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.
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§ 11a

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o: 
a. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta;
b. odvolanie primátora (v zmysle § 13a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov); 
c. petíciu skupiny obyvateľov mesta, ktorí tvoria aspoň 30 % oprávnených voličov;
d. zmenu označenia mesta, alebo 
e. ak tak ustanovuje osobitný zákon.

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o rozdelení mesta podľa     
ods. 1, písm. a.), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zria-
dení. 

3. Petíciu podľa ods. 1, písm. c.) overujú traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, 
ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor. Primátor neoveruje petíciu po-
danú podľa § 13a, ods. 3, písm. b.) 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, ods. 3, 
písm. a.), prvý bod.

 
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.    

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. 

§ 11b
Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta

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., ak je obec nefunkčná, môže verejné 
zhromaždenie obyvateľov obce zvolať okresný úrad v sídle kraja.   

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.

§ 12
Rokovanie mestského zastupiteľstva

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
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mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období 
tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak primátor nezvolá prvé zasad-
nutie 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 takom-
to prípade ho môže zvolať zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským 
zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasa-
dnutie 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.

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 pri-
jatie všeobecne záväzného nariadenia mesta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prí-
tomných 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 zria-
dení združenia obcí a  schválenie uznesenia o vyhlásení miestneho referenda je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov; na prijatie uznesenia  prijatého osobit-
ným zreteľom, schválenie Štatútu mesta, schválenie Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva, na opätovné schválenie uznesenia, ktoré primátor vetoval, je potrebný súh-
las trojpätinovej väčšiny všetkých zvolených poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie. 

3. Mestské zastupiteľstvo vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci stanovisko porad-
ného orgánu (príslušnej komisie MsZ), ktorý bol na to zriadený. Rokovania mestského 
zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, 
ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. 

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. 

5. Nariadenie a uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní 
od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.

 
6. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upraví Rokovací poriadok mest-

ského zastupiteľstva. 

§ 12a
Čestné občianstvo, odmeny a ceny

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: 

a. Čestné občianstvo mesta Vrbové - je ho možné udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov                                 
a šírenie jeho dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
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tvorivými výkonmi. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
na návrh primátora trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Vydáva sa o ňom lis-
tina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne,   ak poctený je 
cudzinec. 

b. Cena mesta Vrbové – udeľuje sa za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsled-
ky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a  verejnoprospešnej 
činnosti. Ďalej za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky 
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, alebo za činnosť osôb 
pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie 
tejto ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj 
občania mesta. Návrhy musia byť riadne písomne odôvodnené. Výnimočne sa cena 
môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti  in  memoriam.  V takomto  prípade sa cena 
odovzdá rodinným príslušníkom pocteného. Ako Cena mesta Vrbové sa udeľuje gra-
fi cký list akad. maliara Igora Piačku, predstavujúci Mórica Beňovského. Súčasťou je 
diplom o udelení ocenenia.

c. Odmeny - schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Odmenou môžu 
byť vecné dary a iné odmeny (fi nančné), a to najmä poslancom, kontrolórovi a iným 
obyvateľom mesta, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy                 
a významný podiel na rozvoji mesta.

d. Beňovského glóbus –  udeľovanie ocenenenia Beňovského glóbus sa realizuje na návrh 
odbornej komisie zriadenej mestom Vrbové. Ocenenie môžu dostať domáce aj zahraničné 
osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu Mórica Beňovského 
v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní slovenskí cestovatelia. Nominácie 
s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické osoby. Návrhy na udelenie 
ocenenenia od odbornej komisie schvaľuje primátor mesta a mestské zastupiteľstvo – udeľuje 
sa jednotlivcom alebo kolektívom za organizované, angažované, tématické podujatia, práce, 
spoločenské aktivity pri zámere priblížiť osobnosť M. Beňovského širokej občianskej vere-
jnosti v meste Vrbové, na Slovensku alebo aj v zahraničí v oblasti vedeckej, publicistickej, 
literárnej, výtvarnej, cestovateľskej, športovej, verejnoprospešnej, historickej.

e. Pamätná medaila mesta Vrbové – môže sa udeliť fyzickým alebo  právnickým                
osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Vrbové, vynikli tvorivými 
výkonmi a verejnou angažovanosťou. Ocenenie udeľuje primátor mesta na základe 
vlastného rozhodnutia.

§ 12b
Kronika mesta Vrbové

1. Kronika mesta Vrbové sa vedie v štátnom, t. j. slovenskom jazyku. 

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Chronologicky dokumen-
tujú   fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Majú byť hodnoverným 
svedectvom  o udalostiach v  meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o rozvoj miestneho 
spoločenstva. 

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého vymenúva               
a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. 

4. Text  jednotlivých  ročných  zápisov  do kroniky schvaľuje mestské zastupiteľstvo                                
po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania
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do termínu 30. októbra bežného roka. 

§ 13
Primátor mesta

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primá-
tora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvo-
leného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon. 

2. Primátor skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 
plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 
výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo-
mia.“ 

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 Zákonníka 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. 

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 mest-

skému zastupiteľstvu;
e. vydáva Pracovný poriadok, Organizačný poriadok mestského úradu, Smernicu pre 

odmeňovanie zamestnancov mesta, Smernicu odmeňovania členov ZPOZ-u, Smer-
nicu pre verejné obstarávanie mesta, Zásady vybavovania sťažností, Registratúrny po-
riadok 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. 

5. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej
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správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene 
mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 
6. Primátor môže pozastaviť (vetovať) výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa 

domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše 
v lehote podľa § 12, ods. 5 tohto štatútu. 

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

môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých po-
slancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od 
jeho prvého schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primá-
tor nemôže pozastaviť.

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

pokutu do 6638 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 od-
kladá 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.

9. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa kona-
nia podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo 
nesplnenia povinnosti podľa ods. 8, písm. c.);  Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na 
závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení 
pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom mesta. 

10. Primátor uchováva vlajku mesta a pečať mesta.

11. Insígnie primátora  a pravidlá ich používania: 
a. primátor používa insígnie primátora pri slávnostných a ofi ciálnych príležitostiach mest-

ského charakteru. Za správne zaobchádzanie s insígniami primátora zodpovedá primá-
tor; 

b. insígnie primátora mesta Vrbové tvorí reťaz, na ktorej je zavesený okrúhly medailón             
s mestským erbom. Reťaz je vyhotovená z mosadze povrchovo upravenej 24-karátovým 
zlatom, má 38 článkov vyrezávaných a lisovaných do podoby abstrahovaných kvetov 
dvoch modifi kácií a  veľkostí (po 19 kusov). Oba druhy článkov reťaze sú radené strie-
davo, pričom ich spájajú očká z pozláteného bronzového drôtu. Medailón je okrúhleho 
tvaru, má priemer 80 mm a  hrúbku pri obvode 7,5 mm. Je vyhotovený takisto z mo-
sadze pozlátenej 24-karátovým zlatom. Do medailónu sú vsadené dve okrúhle plakety 
z postriebrenej zinkozliatiny o priemere 70 mm. Na lícnej strane je plaketa s reliéfom 
mestského erbu a s nápisom MESTO VRBOVÉ  a  na rube je plaketa s reliéfom štátneho 
znaku a s nápisom SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Na umelecké stvárnenie plakiet bola 
použitá technika ručného rytia a leptania. Primátorská reťaz s medailónom je uložená              
v osobitnej kazete a je vyobrazená v prílohe č. 2 tohto štatútu. 

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 
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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.

§ 13a

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; 

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 tohto rozporu;
i. smrťou primátora; 
j. zrušením mesta. 

2. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením 
mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3. Mestské zastupiteľstvo: 
a. vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak: 

1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov; 
2. hrubo  alebo  opakovane  zanedbáva  povinnosti primátora, porušuje Ústavu Sloven-

skej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy; 
b. môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť 

alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 

4. O návrhu podľa ods. 3, písm. a.) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

§ 13b
Zastupovanie primátora

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástup-
cu primátora môže zvoliť mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora 
kedykoľvek odvolať. 

2. Zástupca   primátora  zastupuje  primátora  v rozsahu  určenom  primátorom  v  písomnom 
poverení. 

3. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods. 1  a  § 13a, 
ods. 3 tohto štatútu, ak ho nezvolá primátor. 
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4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a, ods. 1, písm. 
c.) až i.) tohto štatútu), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastu-
povanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. 

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 počítaného aj s navýšením podľa príslušnej platovej 
skupiny upravia poslanci MsZ v Zásadách odmeňovania poslancov.

6. V čase neprítomnosti primátora mesta je zástupca primátora oprávnený používať                
na štatútom vymedzený účel primátorské insígnie. V takom prípade zodpovedá za ich 
použitie a úschovu.

§ 14
Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom môže zriadiť Mestskú radu. 

§ 15
Komisie

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. 

2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 
mestským zastupiteľstvom. 

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. 

4. Komisie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené v rámci iniciatívnej funkcie, vypracúvajú 
návrhy a podnety na riešenie otázok života mesta. V rámci poradnej funkcie prerokúvajú 
materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a predkladajú k nim stanoviská     
a  v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, podieľajú sa na kontrole 
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

5. Každá z komisií sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie, členov  a zapisovateľa 
a. predseda komisie - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich 

priebeh, spoločne s podpredsedom komisie pripravuje program schôdze, zosta-
vuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského 
zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok; 

b. zapisovateľ komisie - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti 
komisie, zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, vedie písomné záznamy                
o schôdzach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komi-
sie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

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 poslan-
cov.     
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§ 16
Mestský úrad

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva        
a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. 

2. Mestský úrad najmä: 
a. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je 

podateľňou a výpravňou písomností mesta; 
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva 

a jednotlivých zriadených komisií; 
c. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta;
d. vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta;

3. Vedúci pracovníci mesta sa na základe pozvania primátora zúčastňujú na zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva, predkladajú materiály mestskému zastupiteľstvu a podávajú 
vysvetlenia k svojej činnosti na otázky poslancov.

§ 17
Prednosta mestského úradu

1. Prednosta mestského úradu vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu. Prednostu vy-
menúva a odvoláva primátor.

 
2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 

primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
3. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom 

poradným.

4. Prednosta mestského úradu zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu, podieľa sa      
na zostavovaní návrhu rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie, zabezpečuje prípravu 
zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne, v súčinnosti          
s odbornými oddeleniami mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mest-
ského zastupiteľstva, poskytuje poslancom a členom komisií informácie na plnenie ich 
úloh a plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.

§ 18
Hlavný kontrolór 

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 hlasov 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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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 štvrťroku bežného roka súhrnnú správu                 
o plnení všetkých doteraz prijatých uznesení  za uplynulé obdobie;

e. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s pros-
triedkami  pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Eu-
rópskej 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.

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom po-
radným.

 
4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako 

aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva,                      
nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. 

5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: 
a. poslanca mestského zastupiteľstva; 
b. primátora; 
c. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom; 
d. iného zamestnanca mesta; 
e. podľa osobitného zákona. 

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 tohto štatútu.

7. Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak: 
a. opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca; 
b. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to 

aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom;
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c. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona                          
č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo v údajoch              
o svojich majetkových pomeroch.

§ 18a
Hlavný kontrolór viacerých obcí

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce, respektíve mestá podľa 
osobitného zákona. 
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TRETIA ČASŤ
SPOLUPRÁCA MIEST A OBCÍ

§ 20
Vnútroštátna spolupráca

1. Mesto môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej 
úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, zriadením 
alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. 

2. Bližšiu úpravu obsahuje zákon o obecnom zriadení. 

§ 21
Medzinárodná spolupráca

1. 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. 

2. Bližšiu úpravu obsahuje zákon o obecnom zriadení. 

§ 22
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút mesta Vrbové bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom 
uznesením MsZ č. 91/VI/2015  dňa 30. 6. 2015, ktorý je účinný odo dňa  27. 7. 2015.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 

3. Ostatné ustanovenia doposiaľ schváleného Štatútu mesta Vrbové zo dňa 30. 6. 2015, 
účinného odo dňa 27. 7. 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 1. 3. 2018,   
účinného odo dňa 16. 3. 2018 zostávajú v platnosti. 

 

4. Po posledných zmenách  a  doplnkoch  vykonaných  Dodatkom č. 3,  ktorý bol  schválený 
Mestským zastupiteľstvom mesta Vrbové dňa 14. 2. 2019 Uznesením MsZ č. 8/II/2019, bol 
novelizovaný Štatút mesta Vrbové, ktorého úplné znenie je účinné odo dňa 1. 3. 2019.

Vo Vrbovom dňa  1. marca  2019
Vypracoval: JUDr. Štefan Kubík, viceprimátor

  Dott. Mgr. Ema Maggiová
  primátorka mesta 
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
Insígnie primátora mesta Vrbové
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Príloha č. 3
Znelka mesta Vrbové 
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Príloha č. 4
Symboly mesta Vrbové 

Erb mesta

Vlajka mesta 

Pečať mesta 




