NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č.117/2016
ktorým sa vydáva ŠTATÚT Mesta Leopoldov
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove,
nadväzujúc na mestské privilégia udelené rímskym cisárom a uhorským kráľom
Leopoldom I. v roku 1669
a podľa § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/ Zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Štatút Mesta Leopoldov (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení
Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
v podmienkach Mesta Leopoldov (ďalej aj skrátene „Mesto”).
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu mesta pri
výkone samosprávy upravenú zákonom [1].
(3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz primátor, zástupca primátora, zastupiteľstvo
alebo mestské zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo mestský úrad rozumejú sa tým
orgány, organizačné zložky a zamestnanci Mesta Leopoldov.
§2
Vymedzenie územia samosprávy
(1) Územie mesta tvorí katastrálne územie Leopoldov. Územie mesta je vyznačené
na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu.
(2) Mesto sa člení na ulice a verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názvy
schvaľuje a mení Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove prostredníctvom všeobecne záväzného
nariadenia.
§3
Symboly Mesta
(1) Symbolmi Mesta sú erb, vlajka, pečať, insígnie a štandarda primátora. Popisy
a zobrazenia mestských symbolov sú v prílohe č. 2 Štatútu.

[1]

Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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(2) Mestské symboly je dovolené používať len takým spôsobom, ktorý neznižuje ich
vážnosť a dôstojnosť.
Orgány samosprávy
§4
(1) Mestské zastupiteľstvo má 11 poslancov. Pravidlá pre stanovenie počtu poslancov
upravuje zákon. [2]
(2) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona [3] sú mestským
zastupiteľstvom v meste zriadené komisie mestského zastupiteľstva, ktorých štruktúru
a činnosť upravuje osobitná norma - Štatút komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Leopoldov.
(3) Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu [4] upravuje osobitný
predpis.
(4) V mestskej samospráve je zriadená funkcia prednostu mestského úradu [5].
(5) Mestská rada nie je zriadená.
(6) Mesto nemá zriadenú mestskú políciu [6].
(7) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Leopoldov je v prílohe č. 3
§5
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
(1) Výkon samosprávy obyvateľmi mesta upravuje zákon [7].
(2) Obyvatelia mesta sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách,
komunikáciou s poslancami, ako aj s orgánmi mesta a účasťou na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva.
(3) Záujemcovia o prácu v komisiách mestského zastupiteľstva môžu svoje podnety
adresovať mestskému úradu, ktorý bude tieto podnety tlmočiť mestskému zastupiteľstvu.
O členstve v komisii rozhoduje mestské zastupiteľstvo voľbou. [8]
(4) Mesto spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom
§6
Zverejňovanie

[2]

§ 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 10, ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské
zastupiteľstvo a primátor;
[4]
Komisia na ochranu verejného záujmu - podľa čl. 7 ústavného Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení zák. č. 595/2005 Z.z.;
[5]
§ 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[6]
Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[7]
§ 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie
obyvateľov obce a verejné zhromaždenie obyvateľov obce).
[8]
§ 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[3]
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(1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií [9], je nástenná
tabuľa umiestnená na budove Mestského úradu, ktorá má označenie „Úradná tabuľa Mesta
Leopoldov”.
(2) Mesto má webovú stránku www.leopoldov.sk, na ktorej zverejňuje aj oficiálne
informácie a dokumenty o svojej činnosti, aj informácie, ktoré môžu byť z pohľadu návštevníka
stránky – najmä z pohľadu obyvateľa alebo návštevníka mesta – užitočné a zaujímavé.
(3) Obvyklým spôsob zverejnenia [10] je v meste zverejnenie na úradnej tabuli
a na webovej stránke Mesta.
(4) Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú každému záujemcovi prístupné [11]
na požiadanie v tlačenej forme k nahliadnutiu na sekretariáte primátora. Okrem toho sú
prístupné na webovej stránke Mesta.

Organizácia a riadenie samosprávy
§7
(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek
obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
(2) Dobrovoľný hasičský zbor nemá právnu subjektivitu, je samostatnou organizačnou
jednotkou a súčasťou právnickej osoby Mesto Leopoldov.
(3) Na základe zmluvy schválenej mestským zastupiteľstvom12) pôsobí v Leopoldove
s účinnosťou od 01. 07. 2016 Spoločný obecný úrad.
(5) Mesto v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadilo rozpočtové organizácie:
▫

Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov,

▫

Materská škola so sídlom Štúrova 419/1 Leopoldov.

(6) Právnické osoby uvedené v predchádzajúcom odseku sú samostatnými právnymi
subjektmi, ktoré majú vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesú zodpovednosť
z takto vytvorených právnych vzťahov.
§8
Vonkajšie vzťahy
(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene Mesta má zo zákona [13]primátor.
(2) V rozsahu, ktorý určí primátor v písomnom poverení, je oprávnený vystupovať
v mene Mesta aj zástupca primátora [14] alebo zamestnanec Mesta [15].

[9]

Napr. § 6 ods.3, ods.8 a ods.9, § 11a ods.5, § 12 ods.1 a § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
[10]
Napr. § 6 ods.3, a ods.9, § 9 ods.3, § 18a ods.2 a § 18f ods.1 písm.b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
[11]
§ 6 ods.10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[12]
§ 20a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
[13]
§ 13 ods.1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[14]
§ 13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[15]
§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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(3) Iné osoby môžu konať v mene Mesta len na základe osobitného poverenia alebo
splnomocnenia primátora.
§9
Dobrovoľný hasičský zbor
(1) Mesto má zriadený dobrovoľný hasičský zbor [16].
(2) Dobrovoľný hasičský zbor je - s ohľadom na stupeň nebezpečenstva katastrálneho
územia - zaradený do kategórie A.
(3) Dobrovoľný hasičský zbor je špecifickou organizačnou zložkou mesta bez
samostatnej právnej subjektivity. Úlohy dobrovoľného hasičského zboru a organizáciu jeho
činnosti upravujú osobitné právne predpisy [17].
(4) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru vymenúva mestské zastupiteľstvo. Veliteľ
dobrovoľného hasičského zboru zodpovedá mestu za plnenie úloh dobrovoľného hasičského
zboru a za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov, objektov a majetku.
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1) Predstavitelia a členovia orgánov mesta a zamestnanci mesta sú pre naplnenie
poslania tohto štatútu povinní:
a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy,
b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy
s obsahom tohto štatútu,
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh mesta
alebo záujmy jeho obyvateľov.
(2) Štatút je základnou právnou normou Mesta. Všetky ostatné predpisy Mesta musia
byť v súlade s týmto štatútom.
(3) Pravidlá o nakladaní s majetkom Mesta Leopoldov sú upravené osobitným
nariadením [18].
(4) Pravidlá o mestských oceneniach upravuje osobitné nariadenie [19].
§ 11
Sankcie
Porušenie tohto nariadenia môže byť podľa konkrétnych okolností situácie priestupkom
proti poriadku v správe alebo priestupkom proti verejnému poriadku[20] alebo môže byť
správnym deliktom[21].

[16]

§ 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zák. č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane slovenskej republiky v znení zák. č. 129/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.
611/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
[18]
Zásady hospodárenia s majetkom mesta vydané podľa § 9 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
[19]
Všeobecne záväzné nariadenie č. 33 o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov
[20]
§ 46 a § 48 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
[21]
§ 27b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[17]
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§ 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút mesta Leopoldov zo dňa 10.03.2003
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2016

V Leopoldove dňa 22. 07. 2016

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta

prílohu č. 1: Územie mesta Leopoldov
prílohu č. 2: Symboly Mesta Leopoldov
príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Leopoldov
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príloha č. 1 VZN č. 117/2016, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Leopoldov:
Územie mesta Leopoldov
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príloha č. 2 VZN č. 117/2016, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Leopoldov:
Symboly Mesta Leopoldov
Znak mesta:
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Erb mesta:
Erb mesta je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-1/91. Je
zobrazený v modrom štíte strieborné čiernomurované jednovežové cimburim ukončené
opevnenie s modrými oknami a strielňami, to všetko preložené gréckym tlapovitým
konvexným krížom, dookola ovenčeným dvoma zelenými, dolu červenou stuhou
previazanými ratolesťami.
Architektonický motív (protiturecká pevnosť), erb z 12. augusta 1712, udelený cisárom
Karolom VI.
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Vlajka mesta:
Vlajku mesta tvoria štyri vodorovné pruhy – biely, červený, zelený a modrý a ukončená je
zástrihom siahajúcim do jednej tretiny listu vlajky.
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Štandarda primátora:
Mesto používa i štandardu primátora, ktorú tvorí modrý podklad, na ktorom je vyobrazené
jednovežové opevnenie s červeným krížom obkoleseným zeleným vencom s červenou stuhou.
Je lemovaná pásom zloženým z farieb mestskej vlajky.
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Pečať primátora:
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príloha č. 3 VZN č. 117/2016, ktorým sa vydáva Štatút Mesta Leopoldov:
:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Leopoldov

OBYVATELIA MESTA LEOPOLDOV (VOLIČI)

mestské zastupiteľstvo

komisie

hlavný
kontrolór

primátor

zástupca
primátora

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

prednosta
mestského úradu

mestský úrad

Komentár:
Štruktúru a činnosť komisií mestského zastupiteľstva upravuje osobitná norma - Štatút komisií
Mestského zastupiteľstva Mesta Leopoldov.
Organizačná jednotka Dobrovoľný hasičský zbor podlieha mestskému zastupiteľstvu pokiaľ
ide o jej zriadenie a vymenovanie veliteľa; riadenie v ostatných veciach je v pôsobnosti
primátora ako štatutárneho orgánu mesta.
Hlavný kontrolór je v niektorých otázkach zo zákona podriadený mestskému zastupiteľstvu;
v ostatných prípadoch sa na neho - ako na každého zamestnanca - vzťahuje pôsobnosť starostu
ako štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach;
Zriadené rozpočtové organizácie - Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov a Materská
škola so sídlom Štúrova 419/1 Leopoldov, sú samostatnými právnymi subjektmi a nie sú
súčasťou právnickej osoby Mesto Leopoldov.
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