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Štatút mesta Považská Bystrica

Schválený uznesením MZ č. 54/2001 z 22. 11. 2001
I. zmena schválená uznesením MZ č. 43/2007 z 28. 3. 2007
II. zmena schválená uznesením MZ č. 29/2009 z 26. 3. 2009
III. zmena schválená uznesením MZ č. 36/2010 z 14. 5. 2010
IV. zmena schválená uznesením MZ č. 70/2010 z 10. 9. 2010
V. zmena schválená uznesením MZ č. 92/2010 z 27. 12. 2010
VI. zmena schválená uznesením MZ č. 16/2011 z 18. 2. 2011
VII. zmena schválená uznesením MZ č. 108/2012 z 13. 12. 2012
VIII. zmena schválená uznesením MZ č. 38/2018 z 29. 03. 2018
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Mestské zastupiteľstvo Považská Bystrica v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm.
k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
tento Štatút mesta Považská Bystrica.

I. ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Štatút mesta Považská Bystrica (ďalej len "štatút") upravuje rámcovo v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie, právomoci a pôsobnosť
orgánov samosprávy mesta Považská Bystrica (ďalej len "mesta"), určuje postavenie a
pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, mestského zastupiteľstva, primátora
a ďalších orgánov mestského zastupiteľstva, metódy a formy práce. Ďalej upravuje základné
zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, rieši tiež širšie vzťahy
mesta, používanie symbolov mesta, spôsob udeľovania čestného občianstva mesta
Považská Bystrica, Ceny mesta Považská Bystrica a verejného uznania za zásluhy.
Štatút mesta Považská Bystrica je základným normatívno-právnym a organizačným
predpisom mesta.

Čl. 2
Postavenie mesta Považská Bystrica
1. Mesto Považská Bystrica je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými
nariadeniami a organizačnými predpismi mesta.
3. Mesto môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol mestu zverený v súlade
s platnou právnou úpravou.
4. Mesto môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb pokiaľ bolo k takémuto nakladaniu zmocnené právnym predpisom alebo dohodou.
5. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov.
6. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.

Čl. 3
Územie mesta Považská Bystrica
1. Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území:
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 Považská Bystrica
 Považská Teplá
 Podmanín
 Praznov
 Zemiansky Kvášov
 Horný Moštenec
 Dolný Moštenec
 Milochov
 Orlové
 Považské Podhradie
 Podvažie
 Šebešťanová
2. Zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určuje mesto nariadením.

Čl. 4
Symboly mesta
1. Mesto má právo na vlastné symboly. Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta,
b) vlajka mesta,
c) pečať mesta,
d) znelka.
2. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické
osoby môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.
3. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta,
zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora mesta.
4. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mesta zodpovedá ten, kto ich použil.
5. Symboly mesta nesmú byť použité nevhodne, neprimerane alebo spôsobom, ktorým by
sa im prejavovala neúcta.
6. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov a ich používanie je upravené nariadením
mesta.
7. Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, slávnostnom zhromaždení pri
príležitosti významných osláv v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými
osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod. primátor používa primátorskú reťaz
pozostávajúcu z reťaze a emblému s mestským erbom.

Čl. 5
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
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2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a
povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 a § 4 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
obecnom zriadení").
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
obecné 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 zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v meste.
4. Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
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 obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich
zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
(miestne referendum).

Čl. 6
Výkon samosprávy mesta
1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a
jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho 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) miestnym referendom,
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c)

zhromaždením obyvateľov mesta.

3. Mesto je povinné vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom
zriadení - najmä v § 4 ods. 3 a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.
4. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami
pôsobiacimi v meste.
5. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia (§ 6 zákona o obecnom
zriadení).
6. Nariadenia sa musia vyhlásiť. Mesto vyhlásenie vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda vyhlásenie pätnástym dňom od vyvesenia,
ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým
verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne stanoviť skorší začiatok jeho účinnosti,
najskôr však dňom vyhlásenia. Nariadenie sa zverejní aj na webovom sídle mesta.
7. Mesto uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi do 6 638 eur
ak sa dopustí správneho deliktu a to:
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 podľa § 2b ods. 6, § 2c ods. 3 a § 2c ods. 4 zákona o obecnom
zriadení.
8. Mesto pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky
protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie
povinností. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o
porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu mesta

II. ČASŤ
Čl. 7
Financovanie mesta
1. Mesto financuje 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 môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania.
3. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť a použiť prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov.
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Čl. 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
osobitný predpis neustanoví inak.
4. Majetok mesta možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy mesta.
5. Správa a údržba majetku mesta je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta.
Mesto môže zveriť svoj majetok do správy právnickým osobám a organizáciám zriadeným
mestom.
6. Za používanie majetku mesta možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky podľa
osobitných predpisov.
7. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú "Zásady
hospodárenia s majetkom mesta", ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo v súlade s
osobitnými predpismi.
8. Mesto vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta.
9. Zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.
10.
-

Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné najmä:
udržiavať a užívať majetok mesta,
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

11. Na zveľaďovanie, rozmnoženie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať zbierku,
povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

Čl. 9
Rozpočet mesta
1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa každoročne
zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky, pričom rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom.
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2. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k
právnickým a fyzickým osobám.
3. Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a návrh záverečného účtu mesta najmenej 15 dní
pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle
mesta; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení platia rovnako.
4. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,
tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu
samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.
5. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta, ako aj
ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom overuje audítor.
6. Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom príslušného
roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do
schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

III. ČASŤ
Čl. 10
Orgány mesta
1. Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo,
b) primátor.
2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány.

Čl. 11
Mestské zastupiteľstvo
1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí
zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
2. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.
3. Pôsobnosť a právomoc mestského zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a
ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
4. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum v súlade s § 11a zákona o obecnom
zriadení.
5. Mestské zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti na
prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 zákona obecnom zriadení
neustanovuje inak.

Štatút mesta Považská Bystrica
Strana 8 z 16

6. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho
zasadnutie zvoláva a vedie primátor, ak zákon neustanovuje inak. Podrobnú úpravu
pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva.
7. Mestské zastupiteľstvo udeľuje verejné uznania a ceny v zmysle čl. 21 tohto štatútu.

Čl. 12
Primátor
1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia
primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora skončí zložením sľubu
novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.
2. Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon
neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu (správu mesta),
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) môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti na prerokovanie vecí
územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 zákona obecnom zriadení neustanovuje inak.
3. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti
verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta
rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
4. Primátor okrem toho:
a) uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu (vlajku),
b) používa mestské insígnie,
c) udeľuje verejné uznania a ceny uvedené v čl. 21 tohto štatútu.

Čl. 13
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,
zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len
poslanec. Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí
ich poradie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá
zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od jeho odvolania.
2. Zástupcovia primátora sú po celé funkčné obdobie členmi mestskej rady.
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3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.
4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora
v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia
primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.“

Čl. 14
Mestská rada
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov
mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.
Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob
volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského
zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán,
politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada plní úlohy podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
4. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie
zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Čl. 15
Komisie
1. Mestské zastupiteľstvo môže komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány podľa potreby zriadiť alebo zrušiť.
2. Mestské zastupiteľstvo vymedzuje zloženie, pôsobnosť a úlohy komisií podľa miestnych
požiadaviek a potrieb.
3. Komisie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené plnia najmä tieto úlohy:
a) vypracovávajú stanoviská k vecne príslušným materiálom prerokovávaným orgánmi
mesta,
b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste
a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady a
dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta.
4. Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu určujú príslušné ustanovenia Ústavného
zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov.
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5. Ostatné stále komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského
zastupiteľstva a z ďalších osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie,
ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
6. Organizačné členenie komisie:
a) P r e d s e d a
Predsedom komisie je vždy poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého na návrh
primátora volí mestské zastupiteľstvo.
Postavenie predsedu komisie:
 riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh,
spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutí,
 organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského
zastupiteľstva,
 zastupuje komisiu navonok,
 zabezpečuje úlohy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo.
b) P o d p r e d s e d a
Podpredsedom komisie je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého
na návrh primátora volí mestské zastupiteľstvo.
Postavenie podpredsedu komisie:
 zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento z závažných
dôvodov nemôže vykonávať funkciu,
 zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
c) O s t a t n í č l e n o v i a
Ostatní členovia komisie sú volení mestským zastupiteľstvom a plnia úlohy,
ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí.
d) T a j o m n í k
Tajomníkom komisie je vždy zamestnanec mesta, ktorého na návrh primátora
volí mestské zastupiteľstvo.
Tajomník komisie zabezpečuje organizačno-technické a administratívne práce
súvisiace s činnosťou komisie.
7. Komisia na ochranu verejného záujmu sa schádza podľa potreby, minimálne raz za rok.
Ostatné stále komisie mestského zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, najmenej
však raz za 3 mesiace. Spôsob prípravy, zvolávania, rokovania a uznášania sa upravuje
rokovací poriadok, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Čl. 16
Hlavný kontrolór
1. V súlade s § 18g ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mesto
zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu. Hlavného kontrolóra
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volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok
na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mestom. Mestské zastupiteľstvo môže hlavného
kontrolóra odvolať v prípadoch uvedených v § 18a ods. 9 zákona 369/1990 o obecnom
zriadení. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému
zastupiteľstvu.
3. Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra sú
vymedzené v § 18d až v § 18f zákona o obecnom zriadení a v ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisoch.
4. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom
mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových
organizácií mesta,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta
pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
c) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti,
d) predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
f) zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom
poradným,
g) vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety občanov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo, alebo
primátor, ak vec neznesie odklad.

Čl. 17
Mestská polícia
1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí
verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo
zákona, nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
2. Zriadenie, postavenie, organizáciu, povinnosti a oprávnenia mestskej polície upravuje
osobitný zákon, ďalej VZN o mestskej polícii a Organizačný poriadok Mestskej polície
v Považskej Bystrici.
3. Mestskú políciu zriaďuje mestské zastupiteľstvo nariadením.
4. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú
mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju
činnosť primátorovi.
5. Mestská polícia najmä:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste,
b) chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
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c) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách alebo verejne prístupných miestach,
d) dbá o ochranu životného prostredia,
e) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa osobitných predpisov,
f) kontroluje plnenie nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí
primátora,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku mestskej polície a pokynov primátora
mesta.

Čl. 18
Dobrovoľné verejné požiarne zbory
1. V meste sú zriadené jednotky dobrovoľných verejných požiarnych zborov, ktorých
kompetencie, štruktúra a úlohy sú obsiahnuté v Požiarnom poriadku mesta Považská
Bystrica schválenom nariadením.

Čl. 19
Výbory mestských častí
1. Mesto môže zriaďovať v mestských častiach výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci
mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti, členmi výborov môžu byť aj obyvatelia
mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom. Na čele
výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.
2. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na
samospráve mesta.
3. Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského
zastupiteľstva, štruktúra výboru a ďalšie potrebné veci sú upravené osobitným predpisom.

Čl. 20
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, je
podateľňou a výpravňou písomností mesta a komisií,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského
zastupiteľstva a mestskej rady,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia mesta.
3. Prácu mestského úradu riadi primátor. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu
mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
4. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
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5. Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť
primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
6. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a
mestskej rady s hlasom poradným.
7. Organizáciu mestského úradu určuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý
vydáva primátor mesta.

IV. ČASŤ
Čestné občianstvo mesta, ceny a uznania
Čl. 21
1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) čestné občianstvo mesta Považská Bystrica,
b) cenu mesta Považská Bystrica.
Návrhy na udelenie ocenení posudzuje komisia, ktorej členov menuje primátor po
ich zvolení mestským zastupiteľstvom. Podrobnosti o udeľovaní ocenení upraví mestské
zastupiteľstvo osobitným vykonávacím predpisom.
2. Primátor môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) cenu primátora,
b) verejné uznanie za zásluhy,
c) ocenenie Čin roka.
Podrobnosti o udeľovaní ocenení upraví primátor osobitným vykonávacím
predpisom.

Čl. 21a
Čestné občianstvo
1. Ocenenie Čestný občan mesta Považská Bystrica možno udeliť osobám, ktoré:
a) sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu
jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete,
b) sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky,
c) obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti vedy, kultúry,
športu a vzdelávania,
d) sa významnou mierou zaslúžili o porozumenie a spoluprácu medzi ľuďmi a národmi,
e) s nasadením vlastného života zachránili ľudské životy,
f) nezištne venovali svoje úsilie, celoživotnú prácu v prospech charitatívnej a
humanitnej pomoci ľudom v núdzi.
2. Čestné občianstvo možno udeliť iba občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste. Na
udelenie čestného občianstva môže byť navrhnutá každá bezúhonná osoba žijúca v
Slovenskej republike alebo v zahraničí, ak spĺňa podmienky bodu 1.
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3. Návrhy na udelenie alebo odňatie ocenenia môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať
primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, občania mesta prostredníctvom poslancov
mestského zastupiteľstva.
4. Ocenenie môže mestské zastupiteľstvo ocenenému odňať. O udelení alebo odňatí tohto
ocenenia rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
5. O udelení ocenenia - titulu Čestný občan mesta Považská Bystrica sa vydáva listina
opatrená pečaťou mesta, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne
takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
6. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta Považská Bystrica.

Čl. 21b
Cena mesta Považská Bystrica
1. Cenu mesta Považská Bystrica udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a kolektívom,
ktoré sa dlhodobo významným spôsobom pričiňujú o hospodársky a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor,
orgány mestského zastupiteľstva, občianske združenia, vedecké a umelecké inštitúcie,
občania mesta prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva.
3. O udelení ocenenia sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a je opatrená pečaťou
mesta. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že
druhé jej vyhotovenie je v niektorom svetovom jazyku.
4. Cena mesta sa odovzdáva slávnostným spôsobom. Ocenená osoba alebo kolektív sa
zapisujú do Pamätnej knihy mesta Považská Bystrica.
5. Cena mesta je finančne dotovaná sumou 350 €.

Čl. 21c
Verejné uznanie za zásluhy, Cena primátora a ocenenie Čin roka
1. Primátor mesta môže udeliť verejné uznanie alebo cenu primátora osobám alebo
kolektívom za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila hospodársky a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
2. Primátor mesta môže udeliť ocenenie Čin roka jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v
predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti kultúry, športu, školstva,
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vedy, techniky, architektúry a zdravotníctva alebo svojim nápadom, návrhom, realizáciou
alebo konaním prispeli k skrášleniu mesta, k spríjemneniu života v meste, k posilneniu
jeho identity alebo preslávili Považskú Bystricu v domácom alebo zahraničnom kontexte.
3. Návrhy na udelenie ocenenia môžu primátorovi predkladať poslanci mestského
zastupiteľstva, orgány mestského zastupiteľstva, občianske združenia, spoločenské
organizácie alebo občania.
4. Verejné uznanie za zásluhy, Cenu primátora a ocenenie Čin roka udeľuje primátor
slávnostným spôsobom odovzdaním listiny opatrnej jeho podpisom a pečaťou mesta.
Ocenený sa zapíše do Pamätnej knihy mesta.

Čl. 22
Kronika mesta
1. Kronika mesta Považská Bystrica sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života
mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o
jeho rozvoj a prospech.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a
odvoláva primátor.
4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje po ich prerokovaní a posúdení Komisia pre
vzdelávanie, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici.
5. Text jednotlivých zápisov za príslušný rok je kronikár mesta povinný predložiť na
posúdenie do komisie najneskôr do konca septembra nasledujúceho roka. Do dvoch
mesiacov od schválenia zápisov je kronikár povinný zabezpečiť prepis kronikárskych
zápisov do kroniky mesta. Schválené kronikárske zápisy podpisuje primátor a prednosta
mestského úradu.

V. ČASŤ
Čl. 23
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
1. 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.
2. Primátor mesta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú
alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických
osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
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4. Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
5. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a
havárií prostredníctvom dobrovoľných verejných požiarnych zborov v spolupráci s ďalšími
právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

VI. ČASŤ
Čl. 24
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ďalšie skutočnosti a podrobnosti neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami
zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväzným i právnymi predpismi.
2. Štatút mesta, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
3. Týmto štatútom sa ruší Organizačný poriadok Mesta Považská Bystrica schválený
uznesením mestského zastupiteľstva č. 72/1995, vrátane jeho doplnkov.
4. Štatút mesta nadobudol účinnosť 1. 1. 2002, I. zmena Štatútu mesta Považská Bystrica
nadobudla účinnosť 1. 4. 2007, II. zmena Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla
účinnosť 26. 3. 2009, III. zmena Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla účinnosť 17.
5. 2010, IV. a V. zmena Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla účinnosť 27. 12.
2010, VI. zmena Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla účinnosť 18. 2. 2011, VII.
zmena Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla účinnosť 13. 12. 2012, VIII. zmena
Štatútu mesta Považská Bystrica nadobudla účinnosť dňom 01. 04. 2018.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

