ŠTATÚT MESTA KROMPACHY
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
ÚČEL VYDANIA
Štatút mesta podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predstavuje základný normatívny vnútroorganizačný dokument
územnej samosprávy. Štatútom mesto upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi najmä názov, postavenie a pôsobnosť mesta, symboly mesta, územie mesta, jeho
zlučovanie a rozdelenia, práva a povinnosti obyvateľov mesta, samosprávu mesta vzťah štátu
a mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom mesta, ďalej
postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, poslancov, primátora a ďalších orgánov
mestskej samosprávy; ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich
práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, postavenie hlavného kontrolóra mesta, hasičského zboru,
ďalej rieši otázku miestneho referenda a zhromažďovanie obyvateľov mesta, udeľovanie
čestného občianstva, cien mesta, ako aj spoluprácu mesta, a to vnútroštátnu a medzinárodnú,
zriaďovanie združenia obcí a miest, ako aj pomoc pri mimoriadnych situáciách.

DRUHÁ ČASŤ
POSTAVENIE MESTA
2.1 POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ MESTA
1. Mesto Krompachy (ďalej len „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 s vlastnými príjmami.
3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov.
4. Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu.
2.2 SYMBOLY MESTA
1. Mesto má svoje vlastné symboly ktoré je povinné používať pri výkone samosprávy.
Symboly mesta sú:
a) erb mesta,
b) vlajka mesta,
d) pečať mesta,
e) znelka mesta
2. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby
môžu používať symboly mesta len so súhlasom mesta.
3. Používanie symbolov mesta ustanovuje § 1b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“.
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2.3 ÚZEMIE MESTA
1. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie mesta.
2. Podrobnejšie územie mesta jeho zlučovanie a rozdelenie ustanovuje § 2, 2a, 2b, 2c, 2d
zákona o obecnom zriadení.
2.4 PRÁVA A POVINNOSTI OBYVATEĽOU MESTA
1. Obyvateľ mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
2. Účasť obyvateľov mesta na samospráve mesta ustanovuje § 3 zákona o obecnom zriadení.
2.5 SAMOSPRÁVA 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,
c) zhromaždením obyvateľov mesta.
3. Výkon samosprávy mesta ustanovuje § 4 zákona o obecnom zriadení.
2.6 VZŤAH ŠTÁTU A MESTA
1. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.1)
2. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré poskytujú mestu pomoc
v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu
a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva (ďalej len poslanec).
3. Ďalší vzťah štátu a mesta ustanovuje § 5 zákona o obecnom zriadení.
2.7 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA
1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 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 štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadením
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.
3. Nariadenia sú prístupné na Mestskom úrade a webovom sídle mesta www.krompachy.sk.
4. Ostatné náležitosti o všeobecne záväzných nariadeniach ustanovuje § 6, 6a a 6b zákona
o obecnom zriadení.
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2.8 FINANCOVANIE MESTA
1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2. Financovanie mesta ustanovuje § 7 zákona o obecnom zriadení.
2.9 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 neustanovuje inak.
4. Majetok mesta a nakladanie s majetkom mesta ustanovuje § 8 zákona o obecnom zriadení,
zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy“.
2.10 ROZPOČET MESTA
1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje ako
viacročný.
2. Schválenie rozpočtu mesta, záverečného účtu mesta, návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej
zbierky, vedenie účtovníctva, overenie ročnej účtovnej závierky ako aj overenie ďalších
skutočnosti audítorom sa vykonávajú v súlade s § 9 zákona o obecnom zriadení, zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 540/2007 Z.z. o audítoroch,
audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisoch.

TRETIA ČASŤ
ORGÁNY MESTA
3.1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1. Orgánmi mesta sú
a) mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta (ďalej len „primátor“).
2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonne,
kontrolné a poradne orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže
zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon6).
3.2 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.2 Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného mestského zastupiteľstva.
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2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) primátora,
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
zriadenej mestom v ktorom bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.3)
3. Činnosť mestského zastupiteľstva ustanovuje § 11, 11a a 11b zákona o obecnom zriadení,
zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,
zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
3.3 ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolanie zasadnutia aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie tak, aby sa
uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie
zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30
dní od vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste, v ktorom bolo zvolené.
2. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní
nové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
3. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva ustanovuje rokovací poriadok
mestského zastupiteľstva.
4. Ďalšie pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva ustanovuje § 12 zákona o obecnom
zriadení.
3.4 PRIMÁTOR MESTA
1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia
primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu
novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.2)
2. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
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)
3. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon. 9)
4. Výkon funkcie primátora ustanovuje § 13 a 13a zákona o obecnom zriadení.
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3.5 ZASTUPOVANIE PRIMÁTORA MESTA
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. Zástupcom primátora môže byť len poslanec
mestského zastupiteľstva. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak
primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od
odvolania zástupcu primátora.
2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení.
3. Výkon funkcie zástupcu primátora ustanovuje § 13b zákona o obecnom zriadení.
3.6 MESTSKÁ RADA
1. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená
z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu
a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob voľby upravuje
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
2. Zloženie a činnosť mestskej rady ustanovuje § 14 zákona o obecnom zriadení.
3.7 KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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 z ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom.
3. Mestské zastupiteľstvo spôsob voľby, ako aj podrobnosti voľby členov komisií upraví
v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva.
4. Mestské zastupiteľstvo určí zloženie komisie a náplň jej práce v rokovacom poriadku
mestského zastupiteľstva.
3.8 MESTSKÝ ÚRAD
1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva
a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Prácu
mestského úradu riadi primátor mesta ak nie je v tomto štatúte uvedené inak.
2. Organizáciu a úlohy mestského úradu ustanovuje § 16 zákona o obecnom zriadení.
3.9 PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
1. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho
prácu organizuje prednosta mestského úradu, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť
primátorovi.
Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorých sa
zúčastňuje s hlasom poradným.
3. Úlohy, ktoré plní prednosta mestského úradu sú stanovené v Organizačnom poriadku
mestského úradu v Krompachoch a Pracovnom poriadku mestského úradu
v Krompachoch.
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3.10 HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom mesta a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na
neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného
predpisu.4) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú
činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť
a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú
činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
činnosti.5)
2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
1.

a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona.3)
3. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie
funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidla kontrolnej činnosti a úlohy hlavného
kontrolóra ustanovuje § 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f a 18g zákona o obecnom
zriadení.
3.11 MESTSKÁ POLÍCIA
Mesto všeobecne záväzným nariadením zriaďuje a zrušuje svoj poriadkový útvar
s názvom Mestská polícia mesta Krompachy.
2. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečení verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre mestskú políciu
vyplývajú zo zákonov a nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva, pokynov
a rozhodnutí primátora mesta.
3. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého na návrh primátora menuje do funkcie na dobu
neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
4. Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície ustanovuje osobitný zákon6) a interný
predpis mesta.7)
1.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLUPRÁCA OBCÍ
4.1 FORMY A ZÁSADY SPOLUPRÁCE
1.

Mesto môže spolupracovať s inými mestami a obcami na základe zmluvy uzatvorenej na
účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení
združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. 8)
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2.

3.
4.

Spolupráca medzi mestami a obcami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti
a súladu s potrebami obyvateľov miest a obcí. Mestá a obce majú pri vzájomnej
spolupráci rovnaké postavenie.
Mesto je účastníkom Spoločného obecného úradu na základe zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu.
Mesto na základe „Zmluvy o partnerstve a spolupráci" spolupracuje
a) Poľská republika - mesto Ozimek,
b) Poľská republika – mesto Gaszowice,
b) Česká republika - mesto Rýmařov,
c) Rumunsko - mesto Nadlak,
d) Maďarsko – mesto Békéscsaba.

5. Ďalšie podmienky spolupráce obcí ustanovuje § 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f a § 21
zákona o obecnom zriadení.

PIATA ČASŤ
POSLANCI
5.1 POVINNOSTI A OPRÁVNENIA POSLANCOV
1. Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov.
2. Povinnosti a oprávnenia poslanca mestského zastupiteľstva ustanovuje § 25 a 26 zákona
o obecnom zriadení.
ŠIESTA ČASŤ
SYMBOLY MESTA
6.1 SYMBOLY MESTA
Symboly mesta sú
a) erb mesta
b) vlajka mesta
c) pečať mesta
e) znelka mesta
1. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby
môžu používať symboly obce len so súhlasom mesta.
2. Podkladom pre udelenie súhlasu mesta na používanie symbolov mesta je doručená
písomná žiadosť o súhlas na používanie symbolov mesta, v ktorej žiadateľ uvedie názov/
meno a priezvisko žiadateľa, adresu žiadateľa, symbol mesta ktorý chce žiadateľ použiť,
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účel, spôsob a obdobie použitia symbolu mesta. Súčasťou žiadosti je aj úplný grafický
návrh spôsobu použitia symbolu mesta.
3. Za správne zaobchádzanie so symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

6.2 ERB MESTA
1. Erb mesta Krompachy tvorí červený štít, v ktorom je medzi dvoma zlatými baníckymi
kladivami zobrazený strieborný svätý Ján Evanjelista so zlatou korunou, držiaci v ľavej
ruke knihu a v pravej ruke zlatý kalich so striebornou hostiou. Vedľa postavy svätca je
strieborná vežička so zlatou strechou.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Erb mesta používajú na listinách, pečatiach a pečiatkach
a)
b)
c)
d)

mesto Krompachy,
primátor mesta,
mestský úrad,
podniky, zariadenia a inštitúcie zriadené mestom, spoločenské organizácie so
sídlom v meste s písomným súhlasom mesta.

7. Erb mesta sa používa
a) na pečatidle mesta,
b) na insígniách mesta,
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Krompachy, ceny mesta
a uznaniach mesta Krompachy,
d) na budove, kde má sídlo Mestský úrad Krompachy,
e) na označenie katastrálneho územia mesta,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
g) na preukazoch poslancov mesta a zamestnancov mesta,
h) na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru,
j) na listinách obsahujúcich nariadenia.
6.3 VLAJKA MESTA
1. Vlajku mesta podľa vexilologických (heraldických) zvyklostí tvoria farby odvodené od
mestského erbu, a to v poradí
a) biela farba - hlavná figúra (sv. Ján Evanjelista),
- vedľajšie figúry (vežička, banícke kladivká),
b) červená farba – štítové pole.
2. Vlajka mesta pozostáva zo šiestich pozdĺžnych rovnako širokých pruhov – biela a červená
farba striedavo s pomerom strán 2 : 3 a je zakončená zostrihom siahajúcim do jednej
tretiny dĺžky listu vlajky.
Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta tvorí príloha č. 2 tohto štatútu.
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3. Stále použitie mestskej vlajky je na budove mestského úradu. Krátkodobo sa mestská
vlajka používa len v dni významné pre mesto
a) štátne sviatky,
b) pamätné dni mesta,
c) výročie oslobodenia mesta,
d) významné kultúrne a športové podujatia,
e) Dni mesta,
f) spoločenské oslavy významných krompašských rodákov,
g) vo verejných sprievodoch a pri prechodnej vnútornej výzdobe miestností a siení,
pričom musí byť zároveň na čelnom mieste aspoň jedna slovenská štátna vlajka.
4. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly
a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie vlajky mesta uskutočňujú zamestnanci mestskej polície, prípadne
poslanci mestského zastupiteľstva.
5. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané tieto pravidlá
a) vlajka sa nesmie používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do
ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj a pod.,
6.4 PEČAŤ MESTA
1. Pečať mesta tvorí erb mesta s hrubopisom „MESTO KROMPACHY“.
2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach napr. udelenie čestného
občianstva, na pečatenie významných listín, dokumentov a podobne.
3. Pečať mesta uschováva primátor mesta.
4. Podrobné vyobrazenie pečate mesta tvorí príloha č. 3 tohto štatútu.
6.5 ZNELKÁ MESTA
1. Autorom znelky mesta Krompách je Ján Lörinc, ktorý dielo skomponoval v roku 2000.
2. Znelka mesta sa hrá pri slávnostných príležitostiach ako napr. mestské oslavy, slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, prijatie významných osôb a pri iných významných
príležitostiach miestneho charakteru. Pokiaľ sa znelka mesta použije pri príležitostiach,
pri ktorých sa používa štátna hymna, znelka mesta sa hrá po štátnej hymne.
3. Notový záznam znelky mesta tvorí prílohu číslo 4 tohto štatútu.
SIEDMA ČASŤ
SYMBOLY PRIMÁTORA MESTA
7.1 SYMBOLY PRIMÁTORA MESTA
a) Mestské insígnie,
b) Vlajka primátora mesta.
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7.2 MESTSKÉ INSIGNIE
1. Mestské insígnie tvorí
a) kovová reťaz,
b) kovový znak vytvorený z prvkov mestského erbu.
2. Mestské insígnie používa primátor mesta, zástupca primátora mesta a poverený poslanec
mestského zastupiteľstva.
3. Mestské insígnie uchováva primátor mesta.
4. Mestské insígnie sa používajú pri nasledovných príležitostiach
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

štátne sviatky,
pamätné dni mesta,
výročie oslobodenia mesta,
významné kultúrne a športové podujatia,
Dni mesta,
spoločenské oslavy významných krompašských rodákov,
vo verejných sprievodoch.

7.3 VLAJKA PRIMÁTORA MESTA
1. Vlajka pozostáva:
a)
b)
d)
e)

červeného štítového poľa,
bielo – červeného lemovania,
mestských erbových znakov na lícnej strane,
označenie „Mesto KROMPACHY“ na rubovej strane.

2. Vlajka primátora je upevnená na kovovej tyči s kópiovým zakončením. Je uložená
v pracovni primátora mesta.
3. Vlajka primátora sa používa pri návšteve mesta ústavných činiteľov, zahraničných
a domácich predstaviteľov politického, kultúrneho, spoločenského, športového
a náboženského života a pri významných a pamätných dňoch mesta.

OSMA ČASŤ
VEREJNÉ OCENENIA A KRONIKA MESTA
8.1 VEREJNÉ OCENENIA MESTA
1. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môžu udeliť tieto verejné uznania
a)
b)
c)
d)
e)

Čestné občianstvo mesta,
Cena mesta.
Cena primátora mesta,
Čestné uznanie primátora mesta,
odmeny.

2. Verejné uznania a odmeny sú udeľované spravidla za predchádzajúci kalendárny rok
3. Písomné návrhy so zdôvodnením je potrebné podávať do podateľne mestského úradu do
30. júna kalendárneho roka a v mimoriadnych prípadoch aj mimo tohto termínu.
4. Jednotlivé verejné uznania sa budú udeľovať spravidla pri príležitosti konania Dni mesta.
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8.2 ČESTNE OBČIANSTVO MESTA
1. Čestné občianstvo mesta sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významných spôsobom
zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena
vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Čestné občianstvo mesta Krompachy môže udeliť mestské zastupiteľstvo spravidla na
návrh primátora mesta, alebo poslanca mestského zastupiteľstva. Udelenie Čestného
občianstva sa schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
2. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vydanie je v jazyku pocteného.
3. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapíše do
pamätnej knihy mesta.
8.3 CENA MESTA
1. Cena mesta sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej činnosti, alebo ktoré významným spôsobom
prispeli k rozvoju mesta,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny
a športový rozvoj mesta, humanitárnu pomoc a propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny mesta môžu podávať mestskému zastupiteľstvu poslanci,
primátor, politické strany a hnutia, spolky, verejné inštitúcie, prípadne aj občania mesta.
Podané návrhy na udelenie ceny mesta vyhodnotí komisia na tieto účely ustanovená
a schváli mestské zastupiteľstvo.
3. Cena mesta je diplom, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum udelenia, stručné
zhodnotenie zásluh, za ktoré sa udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora. Laureát ceny
obdrží peňažnú, alebo vecnú odmenu, ktorú navrhne finančná a majetková komisia.
4. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
8.4 CENA PRIMÁTORA MESTA
1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta jednotlivcom alebo kolektívom –
obyvateľom mesta za dlhodobú úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, víťazom
spoločensky prospešných republikových súťaží alebo za umiestnenie v týchto súťažiach
do tretieho miesta a občanom, ktorí sa významnou mierou pričinili o zabránenie živelnej
pohromy alebo pri likvidácii jej následkov a za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti
kultúry, športu a záujmovej činnosti.
2. Návrhy na udelenie ceny primátora mesta môžu podávať primátorovi poslanci, politické
strany a hnutia, spolky, verejné inštitúcie, prípadne aj občania mesta.
3. Cena primátora mesta je diplom (plaketa) a finančná alebo vecná odmena, ktorej výšku
stanovuje primátor mesta v rámci rozpočtu mesta.
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8.5 ČESTNE UZNANIE PRIMÁTORA MESTA
1. Čestné uznanie primátora mesta Krompachy udeľuje primátor mesta jednotlivcom alebo
kolektívom – občanom mesta, alebo rodákom, za vynikajúce aktuálne výsledky pri
reprezentácii a propagácii mesta na minimálne národnej úrovni a za aktuálne zásluhy,
ktoré znamenajú výrazný prínos pre mesto.
2. Návrhy na udelenie ceny primátora mesta môžu podávať primátorovi poslanci, politické
strany a hnutia, spolky, verejné inštitúcie, prípadne aj občania mesta.
3. Čestné uznanie primátora mesta Krompachy je diplom a finančná alebo vecná odmena,
ktorej výšku stanovuje primátor mesta v rámci rozpočtu mesta.
8.6 ODMENY
Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora mesta môže udeliť z prostriedkov
mesta vecné dary a finančné odmeny obyvateľom mesta a iným osobám za mimoriadny
čin a celospoločensky významnú činnosť pri rozvoji mesta.
8.7 KRONIKA MESTA
1.
2.
3.

4.
5.

Kronika mesta sa vedie v úradnom jazyku.
Zápisy do kroniky sa vykonávajú jedenkrát ročne, spravidla ku koncu kalendárneho
roka.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života
mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
o prospech žitia miestneho spoločenstva.
Text ročných zápisov do kroniky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje
a odvoláva primátor mesta.

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.
4.

Štatút mesta Krompachy je základnou právnou normou mesta. Všetky všeobecne záväzné
nariadenia, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta, musia byť v súlade
s týmto štatútom.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje MsZ nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
Štatút mesta Krompachy bol schválený MsZ v Krompachoch dňa 26. augusta 2015
uznesením č. 8/C.25.
Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu stráca účinnosť Štatút mesta Krompachy schválený
uznesením MsZ v Krompachoch č. 13/E. 24 zo dňa 15.februára 2012.

V Krompachoch, dňa 2. septembra 2015

Ing. Iveta Rušinová v. r.
primátorka mesta
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1) Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch
a právnych čakateľoch prokuratúry.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.
6) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
7) Organizačný poriadok mestskej polície - poriadkového útvaru mesta Krompachy
8) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
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