Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na základe § 24 ods. 1 písm. c) zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

Štatút mesta T O P O Ľ Č A N Y
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Štatút mesta Topoľčany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné
zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie
a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy,
ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie
vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, verejných uznaní
a ocenení.
2) Štatút mesta Topoľčany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom
mesta.
Čl. 2
Postavenie mesta a pôsobnosť mesta
1) Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2) Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
3) Mesto môže hospodáriť a nakladať s majetkom štátu, ktorý mu bol zverený v súlade
s platnou právnou úpravou.
4) Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
5) Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu.
6) Mesto má právo na vlastné symboly.
Čl. 3
Územie mesta
1) Mesto zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo zlučuje s iným mestom alebo obcou vláda
nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta a na základe stanoviska
okresného úradu v sídle kraja.
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2) O inej zmene územia mesta ako v odseku 2) tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta
okresný úrad v sídle kraja, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3) Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názov ulíc
a verejných priestranstiev určuje a mení mesto nariadením.
Čl. 4
Obyvatelia mesta
1) Obyvateľom mesta 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 zvolený do orgánu samosprávy mesta,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na 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 pre
verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho 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,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a
odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci
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,
c) má čestné občianstvo mesta,
okrem práva voliť, byť volený do orgánov samosprávy a hlasovať o dôležitých
otázkach života a rozvoja mesta.
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Čl. 5
Samospráva mesta
1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta
a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný
zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická
osoba.
2) Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3) Mesto pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta, vyhlasuje dobrovoľnú
zbierku
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak 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, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych , športových a ďalších mestských
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta,
a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania
a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste,
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o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

Čl. 6
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 finančné a iné materiálne prostriedky.
2) Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. 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 vlády a internými
normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
3) Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (napr.
zák. č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o najvyššom kontrolnom úrade).
4) Orgány štátnej správy prerokúvajú s mestami alebo s ich združeniami opatrenia týkajúce
sa miest pred ich prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú.
5) Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných mestských
priestorov pre štátny orgán, ktorý ma na jeho území sídlo alebo pracovisko.
Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenia mesta
1) Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy.
Všeobecne záväzné nariadenia pre samosprávnu pôsobnosť je uplatnením svojej
legislatívnej pôsobnosti. Na vydanie takého všeobecne záväzného nariadenia nie je
potrebné osobitné splnomocnenie v zákone.
2) Všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy môže vydávať len na
základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach.
3) Všeobecne záväzné nariadenia nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanovujúcim zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne
záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
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4) Návrh nariadenia mesto zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta najmenej 15
dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Dňom vyvesenia plynie najmenej 10 dňová
lehota na podávanie pripomienok.
5) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli v meste a na webovom sídle mesta najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda 15dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne
ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.
6) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste a na webovom sídle mesta je podmienkou
jeho platnosti.
7) Nariadenia sú každému prístupné na mestskom úrade – organizačný odbor a sú zverejnené
na internetovej stránke mesta.
Nariadenie sa prijíma 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Čl. 8
Financovanie mesta
1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.
3) Štát môže poskytnúť na plnenie rozvojového programu mesta alebo inej úlohy mesta
štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa
osobitných predpisov.
4) Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami
(mestami), so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
5) Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.
Čl. 9
Majetok mesta
1) Majetkom mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta vrátane finančných
prostriedkov, pohľadávky, iné majetkové práva nadobudnuté podľa osobitného predpisu
(zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) alebo majetok nadobudnutý vlastnou
činnosťou, vrátane majetku spravovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
2) Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta, a to najmä na verejné účely, podnikateľskú
činnosť, výkon samosprávy mesta.
3) Majetok mesta sa má zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.
Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
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4) 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.
5) Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a bližšie je špecifikovaný v Zásadách o hospodárení s majetkom mesta.
Čl. 10
Rozpočet mesta
1) Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka pri rešpektovaní postupov ustanovených osobitnými
predpismi.
2) Pred schválením rozpočtu musí byť tento zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli
mesta a na webovom sídle mesta, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť; to platí
aj o záverečnom účte mesta.
V prípade uplatnenia pripomienok sa postupuje podľa § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom
zriadení.
3) Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta
alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
4) Mesto vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.
Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor podľa platnej legislatívy. Audítor overuje
aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonmi.
5) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta, jeho zmeny, schvaľuje záverečný účet
mesta, ktorý sa schvaľuje v lehote do 30. 06. nasledujúceho roka. V rozsahu určenom
mestským zastupiteľstvom vykonáva zmeny rozpočtu primátor mesta.
6) Ak nebude rozpočet mesta schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, riadi sa
rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia mestského
zastupiteľstva rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené
v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu po jeho schválení.
Čl. 11
Orgány mesta
1) Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo mesta Topoľčany,
b) primátor mesta Topoľčany
2) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť alebo zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje ich náplň.
3) Orgánmi mestského zastupiteľstva, ak sú zriadené sú:
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a) mestská rada
b) komisie MsZ
Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodne mestské zastupiteľstvo či
zriadi mestskú radu. Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zriadi mestské
zastupiteľstvo stále komisie MsZ pre dané volebné obdobie.
4) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Mestskú políciu v Topoľčanoch ako svoj poriadkový
útvar podľa platnej legislatívy. Konkrétne úlohy mestskej polície sú riešené
v samostatnom VZN.
Čl. 12
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 je nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu,
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený, to neplatí, ak zamestnanec mesta je
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
mestom v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.
3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami
mestské zastupiteľstvo uznesením v lehote určenej osobitným zákonom.
4. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je
vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet mesta, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,
schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
a), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta
a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
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g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom
združení podľa § 21,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len hlavný kontrolór), určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému
kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na
návrh primátora vymenúvať, odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta
v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako
aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
q) prerokováva petície doručené mestu Topoľčany.
r) vydávať súhlas s pričlenením obce
5. Mestské zastupiteľstvo ďalej:
a) schvaľuje všetky zásady, smernice pre činnosť mesta a koncepčné materiály, ktoré do
praxe aplikuje mestský úrad,
b) rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení.
6. Spôsob rokovania mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva.
Čl. 13
Účasť obyvateľov mesta na samospráve
1) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie mesta s inými mestami alebo obcou, jeho rozdelenie alebo zrušenie ako aj
zmenu názvu mesta,
b) odvolanie primátora – pri splnení podmienok určených v zákone,
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených voličov.
2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta, ak sú splnené
podmienky rozdelenia uvedené v zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy mesta.
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4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov do orgánov samosprávy mesta, a ak bolo rozhodnutie prijaté
nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta.
Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice
o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta.
5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upravuje samostatné všeobecne záväzné
nariadenie.
6) Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo alebo primátor zvolať
zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
Čl. 14
Primátor
1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia
primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu
novozvoleného primátora.
2.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca,
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený, to neplatí, ak zamestnanec mesta je
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie primátora
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
3.

Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon
o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní
a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
f) uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
g) používa mestské insígnie,
h) vydáva všetky interné smernice.
i) je oprávnený požiadať hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly, ak vec neznesie
odklad
4. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti
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verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta
rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. V rámci svojej
právomoci je primátor oprávnený vydávať príkazy primátora.
5. Primátor môže zriadiť rady primátora ako svoje dočasné alebo stále poradné orgány
pričom zároveň určí ich zloženie a úlohy.
6. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa podmienok
určených zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7. Platové pomery primátora upravuje osobitný predpis (zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom
znení).
8. Zánik mandátu primátora zaniká podľa ustanovení uvedených v § 13a zákona č. 369/1990
Zb. v platnom znení.
Čl. 15
Zástupca primátora
1. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.
2. Zástupcu primátora poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora;
ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže
byť len poslanec. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho
poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
3. Zástupca primátora je po celé funkčné obdobie členom mestskej rady.
Čl. 16
Mestská rada
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, ktorá je zložená z poslancov a plní
iniciatívnu, výkonnú a kontrolnú funkciu pre mestské zastupiteľstvo a zároveň je
poradným orgánom primátora mesta. Spôsob voľby mestskej rady upravuje rokovací
poriadok.
2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac 1/3 poslancov mestského zastupiteľstva.
V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých
poslancov v mestskom zastupiteľstve.
Čl. 17
Komisie mestského zastupiteľstva
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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 ďalších osôb zvolených
mestských zastupiteľstvom, a ich úlohy vymedzí ustanovujúce MsZ.
Čl. 18
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 mestskej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
3. Prácu mestského úradu riadi primátor.
4. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu. Prednostu (-tku)
mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor.
5. Prednostka mestského úradu je zamestnanec mesta, ktorá za svoju činnosť zodpovedá
primátorovi. Spolu s primátorom mesta podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom
poradným.
Čl. 19
Hlavný kontrolór
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo; funkčné obdobie hlavného
kontrolóra je šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo
verejnom záujme. Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy sú definované zák. č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov.
2. Mesto zriaďuje útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.
Zodpovednosť za činnosť je vymedzená zákonom o obecnom zriadení.
Čl. 20
Mestská polícia
1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku
v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo
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všeobecne záväzného nariadenia, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí
primátora.
2. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník; náčelníka mestskej polície na návrh primátora
vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3. Činnosť mestskej polície upravuje zákon o obecnej polícii.
4. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
Čl. 21
Spolupráca mesta s inými mestami a obcami
1. Mesto môže spolupracovať s inými mestami a obcami na základe zmluvy uzatvorenej na
účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.
2. Mestá môžu zriaďovať aj združenia. Návrh na registráciu združenia eviduje okresný úrad
v sídle kraja, pred registráciou musí byť takáto zmluva schválená mestským
zastupiteľstvom.
3. Mesto môže spolupracovať aj s inými územnými a správnymi celkami. Dohoda alebo
členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom.
4. Rovnopis uzatvorenej dohody alebo doklad o členstve zasiela mesto okresnému úradu
v sídle kraja.
Čl. 22
Výbory v mestských častiach
1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení
ich oprávnení.
2. Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti.
3. Konkrétna činnosť mestského výboru tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

Čl. 23
Symboly mesta
Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta
b) vlajka mesta
c) pečať mesta
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Právnické osoby založené alebo zriadené mestom a ďalšie FO a PO môžu používať
symboly len so súhlasom mesta.
Súhlas na používanie symbolov mesta udeľuje primátor na základe podanej žiadosti.
V žiadosti musí byť uvedený účel, forma a vyobrazenie symbolov mesta a aj grafické
zobrazenie.
Čl. 24
Erb mesta
1. Erb mesta Topoľčany tvorí modrý ranogotický štít so zlatým dvojramenným vyseknutým
krížom s rovnako dlhými ramenami, medzi ktorými je heraldický vpravo šesťcípa hviezda
a vľavo obrátený polmesiac. Erb mesta Topoľčany posúdený a odporučený Heraldickou
komisiou, schválený mestským zastupiteľstvom, je zapísaný v Heraldickom registri SR
pod signatúrou T-3/1991.
2. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie
z kovu, kameňa, keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá
vypracovaniu mestského erbu.
3. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Topoľčany tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
Čl. 25
Vlajka mesta
1. Vlajku mesta Topoľčany tvorí raz zvisle a dvakrát pozdĺžne delený žlto-modrý list. Pomer
strán vlajky je 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom - zástrihom siahajúcim do 1/3 listu
vlajky.
2. Podrobné vyobrazenie vlajky je v prílohe č. 3 tohto štatútu.
3. Podľa vlajky mesta možno vytvoriť zástavu. Zástava je pevne spojená so žrďou
(príloha č. 4).
4. Znaková zástava mesta je zástava, ktorá má tvar obdĺžnika s pomerom strán rovnajúcim sa
výške a šírke mestského erbu. V modrom poli je umiestnený žltý dvojramenný vyseknutý
kríž s rovnako dlhými ramenami, medzi ktorými je heraldický vpravo zlatá hviezda
a vľavo zlatý polmesiac (príloha č. 5).
5. Koruhva v mestských farbách má rovnaký tvar ako zástava, no upevnená je na priečnom
rahne a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka (príloha č. 6).
6. Kombinovaná koruhva je podobná ako koruhva v mestských farbách, no s pridaním
motívu znakovej zástavy do rahnovej časti (príloha č. 7).
7. Krátka zástava v mestských farbách je raz zvislo a dvakrát pozdĺžne pruhovaná a jej výška
je trojnásobkom dĺžky. Môže byť pevne spojená so žrďou ako zástava, alebo sa vyťahuje
na stožiar ako vlajka (príloha č. 8).
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Čl. 26
Pečať mesta
1. Pečať mesta Topoľčany je okrúhleho tvaru o priemere 45 mm. Pečatné pole je vyplnené
mestským erbom, okolo ktorého je kruhopis „MESTO TOPOĽČANY“.
2. Od pečate mesta je odvodená okrúhla pečiatka s mestským erbom a kruhopisom Mesto
Topoľčany, prípadne ďalšie pečiatky s názvom príslušného orgánu mesta.
3. Podrobné vyobrazenie mestskej pečate je v prílohe č. 9 tohto štatútu.
Čl. 27
Symboly mestských častí
Symboly mestských častí boli schválené mestským zastupiteľstvom v nasledovnej
podobe:
1. Veľké Bedzany – v modrom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný lemeš – to
všetko prevyšujúce dve zlaté hviezdy. Symboly Veľkých Bedzian - časti mesta
Topoľčany sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou V-223/2006
(príloha č. 10).
2. Malé Bedzany – v modrom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci, dvanástimi zlatými
hviezdami obkolesený zlatý strom s korunou prekrývajúcich sa listov. Symboly Malých
Bedzian - časti mesta Topoľčany sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou
M-167/2006 (príloha č. 11).
Čl. 28
Verejné uznania a ocenenia
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch môže udeľovať:
a) Čestné občianstvo mesta Topoľčany
b) Kľúč od mesta Topoľčany
c) Cena mesta Topoľčany
d) Ďakovný list učiteľom
e) Komenského plaketa
Primátor mesta môže udeľovať:
a) poctu primátora mesta Topoľčany
b) uznanie primátora mesta Topoľčany
Podmienky udeľovania týchto uznaní a ocenení upravujú samostatné Zásady.
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Čl. 29
Správne delikty
1. Mesto môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do
výšky 6 638 €, ak:
a)poruší nariadenie,
b)neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) poruší povinnosť ustanovenú v § 2b ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.
2. Mesto môže právnickej alebo fyzickej osobe ukladať sankcie podľa osobitných predpisov
Čl. 30
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút mesta Topoľčany je základnou právnou normou mesta Topoľčany.
2. Ruší sa štatút mesta Topoľčany účinný od 26.02.2015.
3. Tento štatút bol schválený dňa 25.4.2018 a nadobúda účinnosť dňom 26.4.2018.

Ing. Peter Baláž
primátor mesta
.

JUDr. Edita Brösztlová
prednostka MsÚ

