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VZN číslo 10/1994

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10
Štatút mesta Rajecké Teplice
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa § 6 zákona č. 481/92 Zb.
O obecnom zriadení, ako i novely Občianskeho zákonníka a zákona SNR č. 189/92 Zb. vydáva pre územie mesta
Rajecké Teplice a Poluvsie, toto Všeobecne záväzné nariadenie
Oddiel I.
POSTAVENIE MESTA
Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1/ Mesto Rajecké Teplice (ďalej len „mesto“), je samosprávny územný celok Slovenskej
republiky, združujúci občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Mesto je
právnickou osobou, ktorá za podmienok, stanovených zákonom, samostatne hospodári
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
2/ Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do oprávnení možno len zákonom.
3/ Mesto má právo združovať sa s inými obcami, v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
4/ Pri výkone samosprávy používa mesto Mestský erb a Mestskú zástavu (príloha č. 1).
5/ Znak a zástavu mesta môžu používať iba orgány samosprávy mesta (Mestské
zastupiteľstvo, Mestská rada, komisie, primátor mesta).
Čl. 2
ÚZEMIE MESTA
1/ Územie mesta Rajecké Teplice tvorí súbor katastrálnych území Rajeckých Teplíc a
Poluvsie

2/ Spôsob zakladania, zlučovania, rozdeľovania a zrušovania mestských častí (katastrálnych
území), upravuje zákon č. 517/90 Zb. O územnom a správnom členení Slovenskej
republiky.
Čl. 3
OBYVATELIA MESTA
1/ Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2/ Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť volený do orgánu samosprávy mesta
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum)
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a verejných zhromaždeniach
obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor
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 pomoc v čase náhlej núdze
3/ Obyvateľ sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.
V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok a podieľať sa na nákladoch mesta
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste
4/ Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi,
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
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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 trvale pracuje, platí miestnu daň, alebo miestny
poplatok
b) zdržuje sa v meste a je v meste prihlásený na prechodný pobyt
c) má čestné občianstvo mesta

Čl. 4
SAMOSPRÁVA MESTA
1/ Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, súvisiace so správou mesta a
jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo
fyzickej osobe.
2/ Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
a) orgánmi mesta
b) hlasovaním obyvateľov mesta
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta
3/ Mesto spravuje svoje vnútorné veci, najmä:
a) vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na dočasné
hospodárenie
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti
právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú
záujmov obyvateľov mesta
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských a miestnych zariadení
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, čistenie mesta, správu
a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia apod.)
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni
životné prostredie ako aj vytvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport
h) utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor (povoľuje
predajný a prevádzkový čas, spravuje trhovisko)
ch) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, a
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
i) vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a
rozvoja mesta
j) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje mestské podniky a zariadenia a iné právnické osoby
k) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
l) určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
m) zabezpečuje verejný poriadok v meste
n) vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt

4/ Mesto spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste (ďalej len „politické
strany“), ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta.
5/ Mesto pri plnení úloh samosprávy mesta spolupracuje s podnikateľskými, právnickými a
fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
Čl. 5
VZŤAH ŠTÁTU K MESTU
1/ Na mesto možno zákonom previesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne
potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2/ Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
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Čl. 6
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
1/ Na plnenie úloh samosprávy meste, alebo ako to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre
územie mesta Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenie nesmie
odporovať ústave ani zákonu. Vo veciach, v ktorých plní mesto úlohy štátnej správy (čl. 5),
môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto
nariadenie nesmie odporovať ani inému Všeobecne záväznému právnemu predpisu.
2/ Ak sa zistí, že nariadenie mesta odporuje ústave, alebo Všeobecne záväznému právnemu
predpisu, zruší ho Mestské zastupiteľstvo V prípade rozporu ho zruší Národná rada
z vlastného podnetu mesta, alebo na návrh Generálneho prokurátora SR, Vlády Slovenskej
republiky (ďalej len vláda), alebo z vlastného podnetu. Jeho výkon sa až do rozhodnutia
podaním návrhu pozastavuje.
3/ Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli
v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom
nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy, alebo pre
zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
4/ Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho
sa nariadenie zverejní aj spôsobom v meste obvyklým.
5/ Nariadenia musia byť každému prístupné na Mestskom úrade.
Čl. 7
FINANCOVANIE MESTA
1/ Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných zdrojov. Vlastnými zdrojmi
príjmov mesta sú v rozsahu podľa osobitným predpisov najmä:
a) príjmy z majetku mesta a z majetku štátu, prenechaného mestu do dočasného užívania
(nájmu) a z fondov mesta
b) príjmy z daní a poplatkov
c) výnos z pokút za priestupky
d) výnos z dobrovoľných zbierok a dobrovoľné príspevky a dary od fyzických a právnických
osôb
e) príjmy z obligácií
f) príjmy z úverov a pôžičiek
g) iné príjmy

2/ Na plnenie rozvojového programu mesta alebo inej úlohy, na ktorej má štát záujem, sa
mestu poskytne účelová štátna dotácia. Použitie účelovej dotácie je preskúmateľné štátnym
orgánom podľa osobitných predpisov.
3/ Ak mestu vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytovať
neúčelovú štátnu dotáciu podľa normatívu, určeného vládou.
4/ Na plnenie budúcich úloh môže mesto zriadiť účelové fondy.
5/ Svoje úlohy môže mesto financovať aj z prostriedkov, združených s inými obcami,
s právnickými alebo fyzickými osobami.
6/ Mesto bude využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky a iné) aj ako iné účinné
regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.
Čl. 8
MAJETOK MESTA
1/ Majetok mesta sú veci vo vlastníctve mesta, majetkové práva mesta a majetkové práva
právnických osôb, založených mestom.
2/ Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné.
3/ Majetok mesta možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
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výkon samosprávy mesta.
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. Jeho správa a údržba je povinnosťou mesta a je
financované z rozpočtu mesta. Za jeho používanie možno vyberať poplatky a verejné
dávky.
5/ Majetok mesta, určený na podnikateľskú činnosť, slúži ako majetkový základ (podstata)
pre mestské podniky, alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.
6/ Majetok mesta, určený na výkon samosprávy mesta, možno použiť na plnenie záväzkov a
uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť orgánov mesta. Jeho správa a údržba je
povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta, alebo z účelového mestského fondu.
Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno organizovať mestskú zbierku,
povoliť lotériu alebo inú podobnú hru.
Čl. 9
ROZPOČET MESTA
1/ Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, zostavovaný podľa
osobitných predpisov. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
2/ Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, spojené s činnosťou samosprávy
k podnikateľským subjektom v meste a k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej
len „štátny rozpočet“).
3/ Pred schválením je rozpočet mesta, zverejnený najmenej na 15 dní, spôsobom v meste
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte, ako
aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie
úveru.
4/ Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme, môže mesto rozhodnúť o
zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnych plnení) o vyhlásení dobrovoľnej
zbierky, alebo o prijatí úveru

5/ Prebytky rozpočtu mesta možno preniesť do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok alebo
do účelového fondu mesta.
6/ Mesto vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a
výdavkoch a o finančnom vzťahu k štátnemu rozpočtu podľa osobitného zákona.

Oddiel II.
ORGÁNY MESTA
Orgány mesta sú v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. a jeho novelizácie č. 481/92 Zb. O obecnom zriadení:
1/

a) Mestské zastupiteľstvo
b) Primátor mesta

2/ Mestské zastupiteľstvo zriaďuje (volí, menuje):
a) Mestskú radu
b) zástupcu primátora
c) pracovné komisie Mestského zastupiteľstva
d) hlavného kontrolóra
e) Mestský úrad
f) prednostu Mestského úradu
g) Mestskú políciu
Právomoc a kompetencie orgánu mesta a ďalších orgánov je obsiahnutá v organizačnom a rokovacom poriadku
Mestského zastupiteľstva, ktorý je súčasťou (prílohou) tohoto štatútu.
Oddiel III.
REGIONÁLNE A ZÁUJMOVÉ ZDRUŽOVANIE
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Mesto je členom:
1/ Združenia miest a obcí Slovenska
2/ Združenia miest a obcí Rajeckej doliny
3/ Únie kúpeľných miest

Oddiel IV.
MESTSKÁ POLÍCIA
1/ Mestské zastupiteľstvo zriaďuje všeobecne záväzným nariadením v súlade s osobitnými
predpismi ako svoj poriadkový útvar mestskú políciu a určuje jej organizáciu, objem
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov, s prihliadnutím na rozsah úloh.
2/ Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3/ Mestskú políciu tvoria zamestnanci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri
plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
4/ Mestská polícia:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred
ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj
iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo
pred zneužitím
c)
dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a
rozhodnutia primátora,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých
riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom
i) mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

5/ Organizáciu, riadenie a ďalšie vzťahy mestskej polície upravuje organizačný a pracovný
poriadok mestskej polície, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Oddiel V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Zmeny a doplnky Štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
2/ Súčasťou Štatútu sú všetky Všeobecne záväzné nariadenia Mestského zastupiteľstva.
Toto nariadenie, doplnené o Štatút Mestskej polície bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva dňa
30.06.2005 č. 3/2005.
Účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta Rajeckých Teplíc, t. j. dňa 15.07.2005.
Týmto strácajú platnosť všetky doterajšie nariadenia a predpisy, dotýkajúce sa predmetnej záležitosti.

RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta
Rajecké Teplice
Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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