Mestské zastupite stvo vo Zvolene pod a § 24 ods. 1 písm. c) zákona . 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskor ích predpisov schva uje úplné znenie
tatútu mesta Zvolen
schváleného uznesením MsZ . 74/96 zo d a 1.1.1997 v znení zmeny schválenej uznesením
MsZ . 109/2001 zo d a 14.12.2001, uznesením . 30/2002 zo d a 8.4.2002, uznesením .
68/2003 zo d a 19.5.2003, uznesením . 99/2005 zo d a 19.8.2005
tatút mesta Zvolen
MESTSKÉ ZASTUPITE STVO MESTA ZVOLEN v zmysle IV. hlavy ÚSTAVY SR,
zákona íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor ích zmien a doplnkov,
re pektujúc po iadavky EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY, vyhlásenej
RADOU EURÓPY v trasburgu d a 15. 10. 1985
schva uj e
na svojom riadnom zasadnutí d a 1. 10. 1996
T AT ÚT ME ST AZVOLE N
Preambula
MESTO ZVOLEN so slávnou minulos ou slobodného a krá ovského mesta, rodisko a
dejisko významných osobností a inov, mesto univerzitné, dôle ité stredisko priemyslu,
dopravy a cestovného ruchu, je mestom s významným sú asným a budúcim poslaním ako
sú as Stredoslovenského regionálneho centra Banská Bystrica - Zvolen.
Pamätajúc na dedi stvo na ich predkov, mysliac na na e deti, sa ob ania Zvolena
prostredníctvom volených zástupcov uzná ajú na tomto tatúte:
PRVÁ AS
Základné ustanovenia
§ 1
Pôsobnos

tatútu mesta Zvolen

1. tatút mesta ZVOLEN ( alej len tatút ) je základnou právnou listinou mesta záväznou
pre obyvate ov a náv tevníkov mesta, ako aj in titúcie, organizácie a podniky ( alej len
subjekty) pôsobiace na území mesta Zvolen.
2. tatút upravuje postavenie, právomoc a vecnú príslu nos mesta Zvolen, práva a
povinnosti jeho obyvate ov a subjektov, vz ah mesta k orgánom tátnej správy a
samosprávy a subjektom pôsobiacim v meste, základné ustanovenia týkajúce sa orgánov
mestskej samosprávy, hospodárenia s mestským majetkom, jeho finan nými prostriedkami,
pou ívanie mestských symbolov, ude ovanie verejných uznaní a pôct, ako aj kontrolu
dodr iavania tohto tatútu.
§2
Postavenie a vecná príslu nos mesta

1. Mesto Zvolen ( alej len mesto) je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky zdru ujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.1)
3. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí pä katastrálnych území: Zvolen,
Mô ová, Lukové, Zolná, Krá ová. Zmeny územia je mo né vykona len v súlade
s platnými predpismi.2)
4. Mesto Zvolen mô e spolupracova s inými obcami na základe zmluvy za ú elom
uskuto nenia konkrétnej úlohy alebo innosti, na základe zmluvy o zriadení
zdru enia obcí, zriadením alebo zalo ením právnickej osoby pod a osobitného
zákona.2a)
5. Mesto Zvolen mô e v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracova s územnými a správnymi
celkami alebo úradmi iných tátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo sta sa lenom
medzinárodného zdru enia územných celkov alebo územných orgánov.
6. Mesto poskytuje pomoc svojim obyvate om v prípade mimoriadnych situácií.
7. Mesto má svoje mestské symboly a právo ude ova pocty a uznania.
DRUHÁ AS
eobecné ustanovenia
§ 3
Práva a povinnosti obyvate ov a subjektov
pôsobiacich v meste
1. Obyvate om mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
2. Obyvate mesta sa zú ast uje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a/ voli orgány samosprávy mesta a by zvolený do orgánov mesta,
b/ hlasova o dôle itých otázkach ivota a rozvoja mesta (mestské referendum),
c/ zú ast ova sa na zasadaniach mestského zastupite stva a na verejných
zhroma deniach obyvate ov mesta a vyjadrova na nich názor,
d/ obraca sa so svojimi podnetmi a s nos ami na orgány mesta,
e/ pou íva obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok mesta slú iaci
pre verejné ú ely,
f/ po adova sú innos pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v meste,
g/ po adova pomoc v ase náhlej núdze.
3. Obyvate mesta sa podie a na rozvoji a zve ovaní mesta a poskytuje pomoc jeho
orgánom. V súvislosti s tým je povinný:
a/ ochra ova majetok mesta a podie sa na nákladoch mesta, vykonáva men ie
obecné slu by organizované mestom, ktoré sú ur ené na zlep enie ivota mesta,
ivotného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok
obyvate ov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b/ podie sa na ochrane a zve ovaní ivotného prostredia v meste,
c/ napomáha udr iava poriadok v meste,
d/ poskytova pod a svojich schopností a mo ností osobnú pomoc pri likvidácii a
odstra ovaní následkov ivelnej pohromy alebo havárie v meste,
e/ dodr iava ustanovenia tohto tatútu a v eobecne záväzných nariadení mesta.

4. Na samospráve mesta sa má právo podie aj ten, kto má na území mesta nehnute ný
majetok alebo v meste platí miestnu da alebo miestny poplatok, alebo je v meste prihlásený
na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má estné ob ianstvo mesta. Tieto
osoby v ak nemajú právo voli orgány samosprávy mesta a by do nich zvolení a alej
nemajú právo hlasova o dôle itých otázkach ivota a rozvoja mesta (mestské referendum).
5. Mesto je povinné poskytnú obyvate ovi mesta nevyhnutnú okam itú pomoc v jeho náhlej
núdzi spôsobenej ivelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou, najmä
zabezpe mu prístre ie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
§4
Samospráva mesta
1. Mesto samostatne rozhoduje a uskuto uje v etky úkony súvisiace so správou mesta a
jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje tátu alebo inej právnickej alebo
fyzickej osobe.
2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:
a/ orgánov mesta,
b/ hlasovaním obyvate ov mesta,
c/ verejným zhroma dením obyvate ov mesta.
3. Mesto spravuje svoje vnútorné veci, najmä :
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnute ným a nehnute ným
majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve tátu prenechaných mestu do u ívania,
b) zostavuje a schva uje rozpo et mesta a závere ný ú et mesta,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmer uje ekonomickú innos v meste a ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vydáva súhlas, vydáva záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikate skej a
inej innosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta,
e) vykonáva výstavbu a údr bu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, portových a al ích mestských zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
f) zabezpe uje verejnoprospe né slu by, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udr iavanie istoty v meste, správu a údr bu verejnej zelene a
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd , nakladanie s
odpadovými vodami zo úmp a miestnu verejnú dopravu.
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob ivota a práce obyvate ov mesta,
chráni ivotné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpe ovanie zdravotnej
starostlivosti, vzdelávanie, kultúru, osvetovú innos , záujmovú umeleckú innos , telesnú
kultúru a port,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebite a a utvára podmienky na zásobovanie mesta? ur uje
nariadením pravidlá asu predaja v obchode, asu prevádzky slu ieb a spravuje trhoviská,
i) obstaráva a schva uje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí ivota mesta, obstaráva a schva uje programy
rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok bývania v meste,
j) vykonáva vlastnú investi nú innos a podnikate skú innos v záujme zabezpe enia
potrieb obyvate ov mesta a rozvoja mesta,

k) zakladá, zria uje, zru uje a kontroluje pod a osobitných predpisov svoje rozpo tové a
príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia, 3)
l) organizuje hlasovanie obyvate ov mesta o dôle itých otázkach ivota a rozvoja mesta,
m) zabezpe uje verejný poriadok v meste, nariadením mô e ustanovi innosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na ur itý as alebo ur itom mieste,
n) zabezpe uje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt,
o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu pod a osobitného predpisu
p) vykonáva osved ovanie listín a podpisov na listinách.
r) vedie mestskú kroniku v tátnom jazyku, prípadne v jazyku národnostnej men iny
§5
eobecne záväzné nariadenia mesta
1. Mesto mô e vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia: nariadenie nesmie by v
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy tátnej správy, mô e vyda nariadenie len na
základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie by v rozpore s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády,
so v eobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej
správy.
3. Postup pri príprave, vydávaní a kontrole nariadení mesta stanovuje zákon 4) a rokovací
poriadok mestského zastupite stva.
§ 6
Vz ah mesta k orgánom tátnej správy a samosprávy
1. Mesto spolupracuje s orgánmi tátnej správy a plní povinnosti v rozsahu vymedzenom
zákonmi.
2. Mesto sa vo vz ahu k orgánom územnej samosprávy riadi pod a zákonov. 5)
3. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo
veciach preneseného výkonu tátnej správy koná pod a zákonov a iných v eobecne
záväzných predpisov? v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými
normatívnymi aktami ministerstiev a iných ústredných orgánov tátnej správy.
§ 7
Vz ah mesta k subjektom pôsobiacim v meste
1. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami,
s ob ianskymi zdru eniami a inými právnickými osobami aj s fyzickými osobami pôsobiacimi
v meste.
2. Mesto sa podie a na vytváraní podmienok pre innos subjektov, ktorá prispieva
prospechu, rozvoju a zve ovaniu mesta a jeho obyvate ov.
3. Mesto sa podie a na vytváraní podmienok pre rozvoj podnikate ských aktivít a
zainteresováva podnikate ské a iné subjekty na tvorbe a realizácii koncep ných zámerov
mesta v súlade s hospodárskym, územným a sociálnym programom mesta. Mesto má právo
vy iada si od subjektov pôsobiacich v meste informáciu, správu alebo vysvetlenie, týkajúce

sa jeho innosti a

ích zámerov v meste.

§ 8
Ochrana ivotného prostredia a kultúrneho dedi stva mesta
1. Obyvatelia a subjekty pôsobiace v meste sa podie ajú na ochrane prírody, ivotného
prostredia a kultúrneho dedi stva mesta. V súvislosti s tým sú povinní chráni a zve ova
prírodu, ivotné prostredie a kultúrne dedi stvo mesta. Nikto nesmie nad mieru stanovenú
zákonom ohrozova ani po kodzova ivotné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne
pamiatky.
2. Mesto má povinnos utvára a chráni zdravé podmienky pre ob anov, zabezpe ova
innú starostlivos o ivotné prostredie a kultúrne pamiatky.
3. Ka dý má právo na v asné a úplné informácie o stave ivotného prostredia a o prí inách
tohto stavu v meste.
4. Na území mesta sa nachádzajú asti a objekty, pre ktoré platia osobitné právne predpisy:
6)
- pamiatková zóna v historickom jadre mesta vrátane ochranného pásma a
objekty zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej
republiky,
- chránený areál - arborétum Borová hora,
- prírodná pamiatka - Zolná
- ochranné pásmo vodných zdrojov (Sekierska dolina, Pomiaslo - Krá ová,
Neresnická dolina, as prírodného areálu Slia - Baková jama).
5. Mestskú zele , vodné toky, odpadové vody, minerálne pramene, domové odpady, kultúrne
a iné pamiatky a pamätihodnosti rie ia osobitné v eobecne záväzné nariadenia mesta.
§9
Verejný poriadok v meste
1. Ka dý obyvate , náv tevník a subjekt má povinnos dodr iava v eobecne platné normy
slu ného správania a ustanovenia tohto tatútu a nariadení mesta.
2. V záujme zachovania verejného poriadku na území mesta je obyvate om a náv tevníkom
mesta zakázané:
- hrubým správaním naru ova ob ianske spoluna ívanie vo vz ahu k susedom,
ako aj ostatným obyvate om a náv tevníkom mesta,
- nevhodným správaním ru no ný pokoj v ase od 22,00 hodiny a do 5,00
hodiny v letnom období resp. 6,00 hodine v zimnom období,
- podávanie alkoholických nápojov a piva mimo priestorov, ktoré sú na tento ú el zriadené,
- svojím správaním vzbudzova verejné pohor enie,
- nevhodným správaním ru po as a po skon ení spolo enských, kultúrnych,
portových a iných verejných akcií obyvate ov a náv tevníkov,
- spôsobova kody na verejných zariadeniach, mestskom a cudzom majetku,
- vodi psov a iné zvieratá do priestorov ur ených nariadeniami mesta.
3. Za verejné priestranstvá sa pod a tohto tatútu pova ujú v etky miesta na území mesta
prístupné verejnosti. Miestom prístupným verejnosti je ka dé miesto, na ktoré má vo ný
prístup viac udí a na ktorom sa aj viac udí spravidla zdr uje (ulice, chodníky, parkoviská,
námestia, parky a pod.) v ase, ke sú prístupné verejnosti. Za verejné priestranstvá sa
nepova ujú nehnute nosti vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
4. Dodr iavanie verejného poriadku v meste zabezpe uje mestská polícia v spolupráci s
obyvate mi a subjektmi pôsobiacimi v meste a orgánmi tátnej správy. Podrobnosti

ustanovujú v eobecne záväzné nariadenia mesta.
5. Udr iavanie istoty a poriadku v meste, parkovanie motorových vozidiel, u ívanie
verejného priestranstva na iné ú ely, chov a dr anie domácich zvierat, správu pohrebísk a
cintorínov podrobne rie ia v eobecne záväzné nariadenia mesta.
§ 10
Majetok mesta
1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
2. Majetok mesta slú i na plnenie úloh mesta.
3. Majetok mesta je mesto povinné zve ova a zhodnocova a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmen ený zachova . Darovanie nehnute ného majetku mesta je
neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.
4. Majetok mesta Zvolen sa pou íva najmä :
a) pre verejné ú ely,
b) na podnikate skú innos
c) a na výkon samosprávy mesta.
5. Majetok mesta, ktorý slú i pre verejné ú ely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá), je verejne prístupný a mo no ho obvyklým spôsobom pou íva , ak jeho
pou ívanie mesto neobmedzilo.
6. Starostlivos o majetok mesta sa zabezpe uje :
a) zamestnancami mesta,
b) mestskými organizáciami,
c) inými fyzickými a právnickými osobami, pokia im bol daný do správy, u ívania, resp.
nájmu s tým, e v etci sú povinní :
- udr iava majetok v prevádzkyschopnom stave a zve ova ho,
- chráni majetok pred po kodením, zni ením, stratou alebo zneu itím,
- vyu íva v etky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane v asného uplat ovania
práv, alebo oprávnených záujmov pred príslu nými orgánmi,
- vies majetok v predpísanej evidencii alebo v súlade s platnou právnou úpravou
7. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú Zásady hospodárenia s
majetkom mesta.
§ 11
Financovanie mesta a jeho rozpo et
1. Mesto financuje svoje potreby predov etkým z vlastných príjmov , zo tátnych dotácií a
al ích zdrojov.
2. Mesto mô e financova úlohy aj z prostriedkov zdru ených s inými mestami, obcami,
príp. s inými právnickými i fyzickými osobami.
3. Na plnenie svojich úloh mesto mô e zriadi ú elové mestské fondy. Na plnenie úloh
spolo ných pre viac obcí, mô e mesto zriadi spolo ný regionálny alebo záujmový fond.
Správu takéhoto fondu vykonáva rada fondu, ustanovená mestami alebo obcami, ktoré fond
zriadili pod a dohodnutých pravidiel.
4. Základom finan ného hospodárenia mesta je rozpo et mesta zostavovaný na obdobie
jedného kalendárneho roka. Rozpo et mesta schva uje mestské zastupite stvo. Postup
zostavenia rozpo tu upravuje zákon a MsZ.

§ 12
Pomoc v mimoriadnych situáciách
1. Mesto je povinné poskytnú obyvate om nevyhnutnú okam itú pomoc v jeho núdzi,
spôsobenej ivelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou, najmä zabezpe
mu prístre ie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v ase nebezpe enstva miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vy aduje od fyzických a právnických osôb plnenie
eobecných povinností pri ochrane pred povod ami a po iarmi.
3. Mesto zabezpe uje evakuácie, do asné ubytovanie, stravovanie evakuovaného
obyvate stva, pod a mo ností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Mesto je povinné pomáha pri likvidácii a odstra ovaní následkov ivelnej pohromy a
havárií v spolupráci s po iarnym zborom a al ími právnickými a fyzickými osobami a
organizáciami tátu.

5. Primátor mô e ulo právnickej alebo fyzickej osobe povinnos poskytnú osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstra ovaní následkov ivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
ak osobitný zákon neustanovuje inak. 7)
6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na
náhradu ú elne vynalo ených nákladov.
T RETIA AS
Orgány samosprávy
§ 13
Orgány mesta
1. Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupite stvo
b/ primátor.
§ 14
Mestské zastupite stvo a jeho poslanci
1. Mestské zastupite stvo je zastupite ský zbor mesta Zvolen, zlo ený z poslancov
zvolených v priamych vo bách obyvate mi mesta Zvolen.
2. Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva poslancov ustanovuje zákon 8) Spôsob
rokovania mestského zastupite stva upravuje rokovací poriadok.
§ 15
Primátor mesta
1. Predstaveným mesta a najvy ím výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia
obyvatelia mesta v priamych vo bách na tyri roky.
2. Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva primátora ustanovuje zákon. 8)

§ 16
Orgány mestského zastupite stva
1. Orgánmi mestského zastupite stva mesta sú:
- mestská rada,
- komisie,
- výbory mestských astí,
- mestský úrad,
- mestská polícia.
2. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.
§ 17
Mestská rada
1. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupite stva
a zárove plní funkciu poradného orgánu primátora. Plní úlohy vyplývajúce zo zákona 8) a
uznesení mestského zastupite stva.
2. Mestská rada podrobnej ie upraví zásady rokovania v rokovacom poriadku.
§ 18
Komisie
1. Komisie mô e zria ova mestské zastupite stvo ako stále alebo do asné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupite stva.
2. Komisie sú zlo ené z poslancov mestského zastupite stva a z radov odborníkov, ktorých
volí a odvoláva mestské zastupite stvo.
3. truktúru, jej zlo enie a úlohy komisie vymedzuje mestské zastupite stvo.
§ 19
Výbory v mestských astiach
1. Výbory mestských astí zria uje mestské zastupite stvo v mestských astiach v súlade s
volebnými obvodmi mestskej samosprávy na celé funk né obdobie. Reprezentujú obyvate ov
mestskej asti a podie ajú sa na samospráve mesta.
2. lenmi výborov sú v etci poslanci zvolení v príslu nej mestskej asti a v prípade potreby
i iní obyvatelia. Na ele výboru je v dy poslanec - predseda, ktorého volia lenovia výboru.
3. Základným poslaním výborov je spolo né prerokovávanie dôle itých otázok a úloh a
osobný styk s ob anmi v záujme ich vlastných a v súlade s ustanoveniami zákona, resp.
nariadeniami mesta. Aj prostredníctvom nich sa ob ania zapájajú do rie enia verejných vecí
v meste.
4. Dôle ité rozhodnutia týkajúce sa mestskej asti, najmä zmeny a vyu itie jeho katastrálneho
územia, schválenie územného plánu zóny, zmeny názvu mestskej asti, ulice alebo verejného
priestranstva, podnikate ské aktivity, mo no vykona len po predchádzajúcom vyjadrení
výboru.
5. Mestské výbory zabezpe ujú najmä:
a/ úlohy zverené orgánmi mesta,
b/ radia sa s obyvate mi o dôle itých otázkach, týkajúcich sa rozvoja mestskej
asti,
c/ informujú obyvate ov mestskej asti o innosti mestského zastupite stva, o
svojich návrhoch, podnetoch a iných aktivitách v orgánoch mesta,

d/ informujú a predkladajú orgánom mesta iniciatívne návrhy a po iadavky
ob anov týkajúcich sa rozvoja mesta i mestskej asti a jeho hospodárenia.
6. Spolupracujú s mestskou políciou a výkonnými orgánmi mesta vo veciach verejného
poriadku a ochrany ivotného prostredia.
§ 20
Mestský úrad
1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupite stva a primátora, zlo ený z
pracovníkov mesta. Zabezpe uje administratívne a organiza né veci mestského
zastupite stva a primátora, ako aj al ích zriadených výkonných orgánov mesta.
2. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu, ktorého vymenúva
na dobu neur itú primátor a ktorý zodpovedá za svoju innos primátorovi mesta.
3. Organizáciu mestského úradu ur uje mestské zastupite stvo, ktoré ur uje aj objem
mzdových prostriedkov a rozsah jeho technického vybavenia.
§ 21
Mestská polícia
1. Na zabezpe enie mestských vecí verejného poriadku, ochrany ivotného prostredia a tie
úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupite stva a pokynov a
rozhodnutí primátora, mestské zastupite stvo zria uje mestskú políciu.
2. Mestská polícia nesie názov "Mestská polícia Zvolen"
3. Políciu vedie jej ná elník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neur itú a odvoláva
mestské zastupite stvo na návrh primátora. Funkcia ná elníka mestskej polície je
nezlu ite ná s funkciou poslanca. Ná elník polície zodpovedá za svoju innos primátorovi.
4. Podrobnej ie organizáciu polície, jej úlohy a postavenie upravuje nariadenie mesta.
§ 22
Hlavný kontrolór
1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupite stvo a za svoju innos zodpovedá
mestskému zastupite stvu. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Úlohy a pôsobnos
hlavného kontrolóra vyplývajú zo zákona. 8)
2. Pre plnenie kontrolných úloh mesta je vytvorený výkonný orgán hlavného kontrolóra Útvar hlavného kontrolóra mesta Zvolen.
§ 23
Spolo né ustanovenia k tretej asti
1. Pracovno - právne vz ahy zamestnancov mesta upravujú osobitné predpisy a Pracovný
poriadok,9) ktorý schva uje primátor.
TVRTÁ AS
Mestské symboly, pocty a uznania
§ 24
Mestské symboly

1. Mestské symboly sú:
a) erb mesta Zvolen
b) vlajka mesta Zvolen
c) pe
mesta Zvolen.
2. Farby mesta sú biela a ervená.
3. al ie symboly odvodené od erbu a vlajky sú: znaková zástava, tandarda primátora,
zástava v mestských farbách, koruhva v mestských farbách, kombinovaná ve ká koruhva a
krátka zástava.
4. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je ur ené v osobitnom nariadení.10)
5. Právnické osoby zriadené alebo zalo ené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby
mô u symboly mesta pou íva iba so súhlasom mesta.
6. Mesto ozna uje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta,
zasadaciu miestnos mestského zastupite stva a úradnú miestnos primátora.
7. Mesto pou íva odtla ok úradnej pe iatky s erbom mesta a názvom mesta na
rozhodnutiach, oprávnenia a osved enia skuto ností vydaných pri výkone samosprávy.
§ 25
Erb mesta
vypú a sa
§ 26
Vlajka mesta
vypú a sa
§ 27
Pe
mesta
vypú a sa
§ 28
Insígnie
vypú a sa
§ 29
estné ob ianstvo a ceny
1. Mestské zastupite stvo mô e udeli tieto verejné uznania:
a) estné ob ianstvo mesta Zvolen,
b) Cenu mesta Zvolen.
2. Primátor mesta mô e udeli Cenu primátora mesta.
§ 30
estné ob ianstvo
1. Osobám, ktoré sa obzvlá významným spôsobom zaslú ili o rozvoj a zve adenie mesta,
ochranu jeho záujmov a írenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili
udské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, mô e mestské zastupite stvo udeli estné
ob ianstvo mesta Zvolen.
2. O udelení estného ob ianstva rozhoduje mestské zastupite stvo spravidla na návrh
primátora 3/5 vä inou v etkých poslancov.
3. O udelení estného ob ianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor.

4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní mestského
zastupite stva. estný ob an sa pri tejto príle itosti alebo pri svojej prvej náv teve mesta
zapisuje do Kroniky mesta Zvolen a do pamätnej knihy mesta.
5. Podrobnosti pre ude ovanie estného ob ianstva mesta mô e mestské zastupite stvo
osobitne upravi .
§ 31
Cena mesta Zvolen
1. Cena mesta Zvolen sa ude uje za:
- vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospe nej a portovej innosti,
- innos osôb, ktoré sa významným spôsobom pri inili o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahrani í,
- innos osôb pri záchrane udských ivotov a majetku mesta a jeho
obyvate ov.
2. Návrhy na udelenie ceny mô u mestskému zastupite stvu predklada poslanci, primátor,
príp. aj obyvatelia mesta. Návrhy musia by riadne odôvodnené.
3. Cenu mesta Zvolen tvorí plaketa s erbom mesta a pe itá alebo vecná odmena pod a
rozhodnutia mestského zastupite stva. K cene mesta sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho
udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné íslo laureáta, dátum udelenia, pe iatka
mesta a podpis primátora.
4. Cenu mesta Zvolen slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta.
5. Cena mesta Zvolen sa mô e udeli ro ne najviac pä krát.
6. Cena mesta Zvolen sa mô e aj opätovne udeli tým istým osobám, najskôr v ak po
uplynutí 2 rokov.
7. Výnimo ne sa mô e cena udeli jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto
prípade sa cena odovzdá rodinným príslu níkom oceneného.
§ 32
Cena primátora mesta
1. Cenu primátora mesta ude uje primátor mesta ob anom mesta za úspe nú a záslu nú
innos v prospech mesta.
2. Cenu primátora mesta Zvolen tvorí vecný dar v hodnote, ktorú ka doro ne schváli
mestské zastupite stvo.
3. Cena primátora sa mô e udeli ro ne najviac 10-krát.
4. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Zvolen, ktorá má obsahova mená a hlavné údaje
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stru né zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené.
§ 33
Pamätná kniha mesta
1. Pamätná kniha mesta slú i na záznam významných pamätných spolo enských,
kultúrnych a iných podujatí mesta.
2. Pamätnú knihu uchováva primátor mesta.
§ 34
Kronika mesta

1. Kronika mesta Zvolen sa vedie v úradnom jazyku slovenskom.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ro ných intervaloch. Zápisy chronologicky
dokumentujú fakty zo spolo enského a hospodárskeho ivota mesta. Sú hodnoverným
svedectvom o udalostiach v meste a o
och, ktorí sa pri inili o prospech mesta.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a
odvoláva primátor.
4. Text jednotlivých ro ných zápisov do kroniky z dôvodu objektívnosti prehodnocuje
komisia, ktorú menuje primátor z radov poslancov a obyvate ov mesta.
PIATA AS
Závere ná as
§ 35
1. Kontrolu dodr iavania tatútu má právo uplat ova ka dý obyvate a subjekt pôsobiaci v
meste, ako aj poslanci mestského zastupite stva.
2. Povinnos kontroly dodr iavania ustanovení tatútu patrí do kompetencie pracovníkov
mesta, mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra.
3. Za poru enie ustanovení tohto tatútu mô u príslu níci mestskej polície a primátor mesta
vyrubi pokutu pod a nariadení mesta.
§ 36
1.

t a t ú t je základnou právnou normou mesta Zvolen.
etky v eobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a
iné predpisy mesta musia by v súlade s týmto tatútom. Výnimky z ustanovení
tatútu mô e udeli orgán mesta.
2. Zmeny a doplnky tohto tatútu schva uje mestské zastupite stvo 3/5 vä inou
prítomných poslancov.
3. Ru í sa uznesenie Mestského zastupite stva vo Zvolene .55/91 zo d a 3. 9. 1991
"Mestské zastupite stvo schva uje tatút mesta s ú innos ou d om vydania" a uznesenie
MsZ . 3/91-E z 12.2.1991, ktorým boli ustanovené farby mesta, mestský erb, pe mesta a
al ie symboly odvodené od erbu a vlajky mesta.
4. tatút mesta Zvolen schválený MsZ d a 1. 10. 1996, uznesením . 74/96 s
innos ou od 1. 1. 1997.
5. Dodatok . 1 bol schválený uznesením . 109/2001 zo d a 14.12.2001.
6. Dodatok . 2 bol schválený uznesením . 30/2002 zo d a 8.4.2002.
7. Dodatok . 3 bol schválený uznesením MsZ . 99/2005 zo d a 19.8.2005.
Ing.Miroslav Kusein
primátor
Odvolávky na zákony
1) zákon. .369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor ích predpisov, .138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskor ích predpisov,

2) zákon .369 /1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskor ích prepisov
2a) napr. Obchodný zákonník, zákon . 213/1997 Z.z.o neziskových organizáciách
poskytujúcich v eobecne prospe né slu by,
3) zákon . 583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy, zákon .
523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy
5) zákon . 302/2001 Z.z. o samospráve vy ích územných celkov,
6) 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
7) zákon . 314/2001 Z.z. o po iarnej ochrane v znení
8) zákon . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor ích predpisov
9) zákon . 311//201 Z.z. Zákonník práce, zákon . 552/2003 Z.z o výkon prác vo verejnom
záujme
10) V eobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen . 75 o pou ívaní a o ochrane mestských
symbolov

