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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Handlová 
 

 
 
číslo: 5/2007 
schválené dňa : 23.08.2007 
účinnosť od     : 07.09.2007 

                                                       Štatút Mesta Handlová 
                                                              
Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a v súlade s § 6 ods. 1      
a   § 11 ods. 4 písm. g) Zákona 
                                                                   vydáva 
 
 toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007  Štatút Mesta Handlová. 
 
 

Prvá časť 
Samospráva a jej orgány  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Štatút Mesta Handlová (ďalej len Mesto) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi najmä postavenie a pôsobnosť Mesta, postavenie, práva a povinnosti obyvateľov 
mesta, vnútornú organizáciu mestskej samosprávy, štruktúru, právomoci a vzájomné vzťahy 
orgánov mesta, zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, symboly 
mesta, udeľovanie čestného občianstva a cien mesta.  

 
(2) Štatút Mesta je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom Mesta. 
 

§ 2 
Postavenie Mesta 

 
(1) Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok  Slovenskej republiky združujúci 

občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. 
 
(2) Územie Mesta  je územný celok, ktorý tvorí súbor katastrálnych území Handlová, Nová Lehota 

a  Morovno. 
 
(3) Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 
(4) Mesto môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý mu bol zverený v súlade s 

platnou právnou úpravou. 
 
(5) Mesto má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného 

prospechu.  
 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Handlová  č.  5 /2007  - Štatút  Mesta Handlová                                    Strana 2 z 10 

(6) Mesto má právo na vlastné symboly. 
 
(7) Ukladať Mestu povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy je možné len na základe  

zákona a na základe medzinárodnej zmluvy. 
 

 
 

§ 3 
Postavenie, práva a povinnosti obyvate ľov Mesta 

 
(1) Obyvateľom Mesta je osoba, ktorá má na jeho území trvalý pobyt. 
 
(2) Obyvatelia Mesta sa zúčastňujú na samospráve Mesta najmä výkonom svojich práv 

a povinností v zmysle  § 3 ods. 2 a 3  Zákona. 
 
(3) Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
 

§ 4 
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 alebo fyzická osoba.  

 
(2) Samosprávu Mesta vykonávajú obyvatelia Mesta najmä prostredníctvom orgánov Mesta, 

hlasovaním obyvateľov Mesta a verejným zhromaždením obyvateľov Mesta.  
 
(3) Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými 

osobami pôsobiacimi v Meste, taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami 
vyvíjajúcimi činnosť v Meste,  so záujmovými združeniami obyvateľov Mesta a ostatnými 
podnikateľskými subjektami. 

 
(4)      Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v § 4 ods. 3 Zákona a v  ďalších     
          osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
 
 

§ 5 
Orgány mestskej samosprávy  

 
(1) Orgánmi Mesta sú : 

- zo zákona : Mestské zastupiteľstvo a Primátor mesta,  
- zriadené Mestským zastupiteľstvom :  Mestská rada,  Zástupca primátora,  Komisie MsZ, 

Mestský úrad, Hlavný kontrolór, Mestská polícia. 
 

(2) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné 
orgány a určuje im postavenie, pôsobnosť a vzťahy k ostatným orgánom mesta.  

 
(3) Základná pôsobnosť orgánov Mesta je stanovená Zákonom a Štatút upravuje ostatné veci 

v ňom nestanovené.  
 
(4) Činnosť orgánov mestskej samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu na politickú príslušnosť osôb 

a dotknutých subjektov so zameraním na záujem Mesta.  
 
(5) Zamestnanci Mesta sú povinní vykonávať svoju činnosť v jeho záujme, nezaujato a nezávisle, 

pričom sú viazaní riadiť sa výhradne rozhodnutiami volených orgánov Mesta a právnym 
poriadkom SR.  
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§ 6 
Konanie v mene Mesta, jeho orgánov a organiza čných útvarov  

 
(1) V mene Mesta je oprávnený konať vo všetkých veciach, okrem vecí vyhradených Mestskému 

zastupiteľstvu, Primátor mesta.  
 
(2) Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti primátora na výkon funkcie vystupuje v mene Mesta 

Zástupca primátora.  Kompetencia Zástupcu primátora  je v súlade s § 13b) ods. 3 Zákona 
ustanovená na návrh Primátora mesta osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva. 

 
(3) V pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov Mesta pracujúcich na Mestskom úrade (ďalej 

len MsÚ) je v rozsahu § 9 ods. 1 Zákonníka práce oprávnený robiť právne úkony Prednosta 
MsÚ.  

 
(4) V mene Mesta je oprávnený vystupovať a konať aj ten, komu Primátor mesta udelil na to 

písomné splnomocnenie, ktoré obsahuje vymedzenie účelu, na ktorý sa vydáva a určenie 
obsahu oprávnení z neho vyplývajúcich.  

 
(5) V mene orgánov Mesta a jeho organizačných útvarov sú oprávnení konať ich vedúci 

predstavitelia  alebo príslušní vedúci zamestnanci.  
 
 

§ 7 
Legislatívna a normatívna právomoc  

 
(1) Pojem, použitie a spôsob prijímania nariadení Mesta a uznesení Mestského zastupiteľstva 

v rámci jeho normatívnej právomoci  upravuje Zákon a Rokovací poriadok MsZ. 
 
(2) Primátor mesta vydáva v oblasti svojej pôsobnosti rozhodnutia a príkazy, ktoré sú záväzné 

podľa určenia a štruktúry riadiacich vzťahov. 
 
(3) Vedúci predstavitelia orgánov a vedúci zamestnanci sú kompetentní vydávať pokyny 

a inštrukcie  pre oblasť svojej pôsobnosti a podriadenú časť organizačnej štruktúry.  
 

 
§ 8 

Mestské zastupite ľstvo  
 
(1) Postavenie a pôsobnosť Mestského zastupiteľstva upravuje § 11 a § 24 ods. 1 Zákona.  Veci 

vyhradené Mestskému zastupiteľstvu upravuje Zákon v § 11 ods. 4.  
 
 

§ 9  
Primátor mesta a Zástupca primátora 

 
(1) Postavenie a pôsobnosť Primátora mesta upravuje § 13, § 13a  a § 24 ods. 2 Zákona.  
 
(2) Postavenie a pôsobnosť Zástupcu primátora upravuje § 13b Zákona a § 6 ods. 2 Štatútu. 

 
 

§ 10  
Mestská rada  

 
(1) Postavenie a pôsobnosť Mestskej rady upravuje § 14 a § 24 ods. 3  Zákona. 
 
(2) Podľa § 10 ods. 2 Zákona plní Mestská rada úlohy, ktoré jej vyplývajú  z nariadení Mesta 

a osobitných rozhodnutí Mestského zastupiteľstva.  
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§ 11 
Komisie MsZ 

 
(1) Komisie MsZ zriaďuje Mestské zastupiteľstvo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány v zmysle  § 15 ods. 1 Zákona.  
 
(2) Zloženie a úlohy Komisií MsZ vymedzuje Mestské zastupiteľstvo.   
 
(3) Zoznam zriadených Komisií MsZ, vymedzenie ich poslania a činnosti upravuje Rokovací 

poriadok stálych komisií MsZ.  
 
(4) Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť i dočasné komisie.  

  
 

§ 12 
Mestský úrad  

 
(1) Postavenie a pôsobnosť Mestského úradu je upravená v § 16 a § 24 ods. 3 Zákona.  
 
(2) Vnútorná organizácia Mestského úradu je ustanovená Organizačným poriadkom MsÚ.  
 
(3) Činnosť organizačných útvarov Mestského úradu a jeho zamestnancov so súhlasom 

Primátora mesta ustanovuje, riadi a za túto činnosť zodpovedá Prednosta MsÚ  v zmysle § 17 
ods. 1 Zákona.  

 
(4) Prednosta MsÚ je povinný sledovať aktuálnosť organizačnej štruktúry a efektívnosť jej 

činnosti a operatívne zabezpečovať optimalizáciu daného stavu. Návrhy na zásadné zmeny 
organizačnej štruktúry  predkladá Mestskému zastupiteľstvu.  

 
 

§ 13 
Hlavný kontrolór  

 
(1) Postavenie a pôsobnosť Hlavného kontrolóra sú upravené v § 18 Zákona a Pravidlami 

o kontrolnej činnosti.  
 
(2) Hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti 

ostatného  vedúceho  zamestnanca podľa osobitného predpisu.  
 
 

§ 14 
Mestská polícia  

 
(1) Postavenie a pôsobnosť Mestskej polície sú upravené zákonom o obecnej polícii 

a Organizačným poriadkom MsÚ.  
 
(2) Vnútornú štruktúru Mestskej polície upravuje Pracovný poriadok Mestskej polície.  
 
(3) Mestskú políciu riadi náčelník, ktorý zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich 

z osobitných predpisov a úloh uložených orgánmi Mesta a plní ďalšie funkcie na základe 
splnomocnenia Primátora mesta.  

 
 

 
§ 15 

Vzájomné vz ťahy orgánov Mesta 
 

(1) Vzťah Mestského zastupiteľstva a Primátora mesta   
Vzťahy sú rovnocenné, možnosti vzájomných zásahov do právomocí sú výnimočné  
a upravuje ich Zákon v § 13 ods. 6 - pozastavenie výkonu uznesenia MsZ primátorom mesta 
a v § 13  ods. 8 – potvrdenie uznesenia MsZ. Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva  v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona.  
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(2) Vzťah Mestského zastupiteľstva k Mestskej rade a Komisiám MsZ 

Mestská rada a Komisie MsZ sú orgánmi Mestského zastupiteľstva.  Mestské zastupiteľstvo 
môže zriadiť Mestskú radu a Komisie MsZ a môže ich odvolať, resp. zrušiť v súlade s § 10 
ods. 2, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1 Zákona . 
 

(3) Vzťah Mestského zastupiteľstva k Hlavnému kontrolórovi 
Mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva Hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór za svoju činnosť 
zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu a predkladá mu výsledky kontroly. Hlavný kontrolór má 
poradný hlas na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva  v súlade § 18f ods. 2 Zákona.  

 
(4) Vzťah Mestského zastupiteľstva k Mestskému úradu a jeho prednostovi 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Mestský úrad, Mestský úrad je výkonným orgánom 
Mestského zastupiteľstva. Prednosta MsÚ má poradný hlas na zasadnutiach MsZ v súlade s  
§ 17 ods. 3 Zákona.  
 

(5)  Vzťah Primátora mesta a Mestskej  rady  
Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia Mestskej rady v zmysle § 13 ods. 4 Zákona. 
Mestská rada je poradným orgánom   Primátora mesta  v zmysle § 14 ods. 3 a 4 Zákona. 

 
(6) Vzťah Primátora mesta a Hlavného kontrolóra 

Tento vzťah je vzájomne nezávislý. Primátor mesta podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci  
Hlavného kontrolóra.  

 
(7)  Vzťah Primátora a Mestského úradu  

Mestský úrad je výkonným orgánom Primátora mesta v zmysle § 16 ods. 1 Zákona. Primátor  
vymenúva a odvoláva Prednostu MsÚ. Prednosta MsÚ zodpovedá za svoju činnosť 
primátorovi podľa § 17 ods. 1 a 2 Zákona.  

 
(8) Vzťah Primátora mesta a Komisií MsZ  

Tento vzťah je vzájomne nezávislý.  
 
(9) Vzťah Mestskej rady a Komisií MsZ  

Tento vzťah je vzájomne nezávislý.  
 
(10) Vzťah Mestskej rady a Hlavného kontrolóra  

Tento vzťah je nezávislý, Mestská rada však podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci 
Hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór má poradný hlas na zasadnutiach Mestskej rady 
v zmysle  § 18f ods. 2 Zákona.  

 
(11) Vzťah Mestskej rady a Mestského úradu a jeho prednostu 

Tento vzťah je vzájomne nezávislý. Prednosta MsÚ má poradný hlas na zasadnutiach 
Mestskej rady v zmysle  § 17 ods. 3 Zákona.  

 
(12) Vzťahy Komisií MsZ  

Okrem vzťahov uvedených v bodoch  2 a  9 sú vzťahy Komisií MsZ vymedzené ich 
iniciatívnou, poradnou a kontrolnou funkciou, pričom nejde o vzťahy nadriadenosti 
a podriadenosti.  

 
(13) Vzťahy Hlavného kontrolóra 

Okrem vzťahov uvedených v bodoch 3, 6 a 10 sú vzájomné vzťahy Hlavného kontrolóra 
k orgánom Mesta dané jeho všeobecnou kontrolnou právomocou, ktorej podliehajú všetky 
orgány s výnimkou Mestského zastupiteľstva  v súlade s  § 18 ods. 1 Zákona.  

 
(14) Vzťahy orgánov Mesta k Mestskej polícii  

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Mestskú políciu, schvaľuje jej Organizačnú štruktúru, objem 
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť v súlade s 
§ 19 Zákona. Mestské zastupiteľstvo vymenúva do funkcie náčelníka Mestskej polície podľa § 
11 ods. 4 písm. n) Zákona. Primátor mesta podáva Mestskému zastupiteľstvu návrh na 
vymenovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície. Náčelník Mestskej polície zodpovedá za 
svoju činnosť Primátorovi mesta.  
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Mestská polícia podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci Hlavného kontrolóra. Ostatné 
vzťahy k orgánom Mesta  sú vzájomne nezávislé a založené na princípoch spolupráce.  

 
 

Druhá časť 
Financovanie a rozpo čet Mesta 

 
 § 16 

Nakladanie s majetkom Mesta  
 

Základné zásady hospodárenia a nakladania s  majetkom Mesta sú upravené samostatným 
všeobecne záväzným nariadením.  

 
 

§ 17 
Financovanie 

 
(1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z 

vlastných zdrojov. 
 
(2) Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, resp. 

mestami, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Mesto môže financovať 
zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov subjektov Mesta, prípadne tých 
subjektov, v ktorých má Mesto majetkový alebo iný vklad. 

 
(3) Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 

§ 18 
Rozpo čet 

 
(1) Základom finančného hospodárenia Mesta je rozpočet Mesta schvaľovaný Mestským 

zastupiteľstvom, ktoré schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje 
záverečný účet Mesta. 

 
(2) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku Mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných 

vzťahoch k štátnemu rozpočtu v súlade s platnou právnou úpravou vedie Mestský úrad.  
 
(3) Ročnú účtovnú závierku Mesta overuje audítor v súlade s  § 9 ods. 5 Zákona. 
 
 

§ 19 
Rozpo čtové provizórium 

 
(1) Ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok  schválený Mestským zastupiteľstvom 

do 31. decembra bežného roka, spravuje sa  rozpočtové hospodárenie v dobe  od 1. januára 
rozpočtového roka do schválenia rozpočtu Mesta rozpočtovým provizóriom podľa predloženého 
návrhu rozpočtu Mesta. 

 
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do 

rozpočtu Mesta po jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve. 
 

 
Tretia časť  

Symboly Mesta, čestné ob čianstvo, 
ceny a odmeny, kronika Mesta 

 
§ 20 

Symboly Mesta 
 

Symboly Mesta v súlade s § 1 b) Zákona  sú : erb, vlajka, pečať.  
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§ 21 
Erb Mesta  

 
(1) Erb Mesta  tvorí v čiernom štíte kolmo postavená ľavá polovica zlatého kolesa sv. Kataríny.  
 
(2) Právo použiť a používať erb Mesta je viazané na súhlas Primátora mesta, ktorý sa vydáva  

maximálne na dobu 1 roka. 
 Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania 

vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 
tohto paragrafu.  

 
(3) Žiadosť musí obsahovať : 

a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 
b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu, 
c) potvrdenie o zaplatení poplatku. 

 
(4) Erb Mesta sa používa : 

a) na pečatidle Mesta, 
b) na insígniách Primátora mesta, 
c) na listinách o udelení Čestného občianstva Mesta Handlová, Ceny Mesta Handlová a     
     Uznania Mesta Handlová, 
d) na budovách, kde má sídlo Mestský úrad, 
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia Mesta, 
f) v rokovacích miestnostiach orgánov Mesta, 
g) na preukazoch poslancov Mesta ako aj zamestnancov Mesta, 
h) na rovnošatách zamestnancov Mestskej polície,  
i) na označenie vozidiel Mesta a Mestskej polície. 

 
(5) Listiny s erbom Mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 

rozhodnutia orgánov Mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V 
bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb Mesta nepoužíva. Listový papier s 
vyobrazeným erbom používa výlučne Primátor mesta.  

 
(6) Za správne zaobchádzanie s erbom Mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný na výzvu Mesta  odstrániť  
neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu. 

 
 

§ 22 
Vlajka Mesta  

 
(1) Vlajka Mesta je žlto - čierno štvrtená. Pomer jej strán je 2 : 3 a ukončená je tzv. lastovičím 

chvostom – zástrihom  siahajúcim do jednej tretiny dĺžky listu vlajky. 
 
(2) Vlajku Mesta používa Primátor mesta a Mestské zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach 

mestského, resp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne  
v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Pokyn na použitie vlajky vydáva Primátor 
mesta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. 

 
(3) Vlajka Mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 

výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. 
 
(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v 

rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo.  
 
(5) Vlajka Mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. 
 
(6) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá : 

a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný     
     závoj a pod. 
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(7) Za správne zaobchádzanie s vlajkou Mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa. 

 
 

§ 23 
Pečať Mesta  

 
(1) Pečať Mesta tvorí erb Mesta s postavou sv. Kataríny s hrubopisom  „MESTO HANDLOVÁ“. 
 
(2) Pečať Mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenia štátneho občianstva, na 

pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 
 
(3) Pečať uschováva Primátor mesta. 

 
§ 24 

Mestské insígnie  
 
(1) Mestské insígnie je reťaz  zo žltého kovu a  jeden veľký medailón v tvare kruhu, ktorý je 

vyplnený erbom Mesta  – obrazom  sv. Kataríny. 
 
(2) Primátor mesta používa mestské insígnie najmä pri oficiálnom privítaní najvyšších 

predstaviteľov družobných miest,  odovzdávaní mestských vyznamenaní  a cien, skladaní sľubu 
poslancov a iných významných slávnostných príležitostiach. 

 
(3) Poslanci Mestského zastupiteľstva poverení vykonávaním slávnostných obradov používajú 

mestské insígnie pri vykonávaní slávnostného obradu sobáša a uvítania do života  a iných  
významných slávnostných príležitostiach.  

 
 

§ 25 
Čestné ob čianstvo a verejné uznania  

 
Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania : 
a) Čestné občianstvo Mesta  
b) Cena Mesta 
c) Cena Primátora mesta  
d) Odmeny. 

§ 26 
Čestné ob čianstvo Mesta 

 
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie Mesta, 

ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže Mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné 
občianstvo Mesta. 

 
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh Primátora  

mesta  3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje Primátor mesta.  Listinu 

možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku 
oceneného. 

 
(4) Slávnostné odovzdanie listiny oceneného sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej 
návšteve Mesta zapisuje do Kroniky Mesta. 

 
 
 
 
 

§ 27 
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Cena Mesta  
 
(1)  Cena Mesta  sa udeľuje za  : 

 a)   vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,  
     publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, 
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

Mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku Mesta a jeho občanov. 
 

(2) Návrhy na udelenie Ceny Mesta môžu Mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, 
prípadne aj občania Mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 

 
(3) Cenu Mesta  tvorí plaketa s erbom Mesta a peňažná odmena. K Cene Mesta sa vydáva 

potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum 
udelenia, pečiatka Mesta a podpis Primátora mesta. 

 
(4) Cenu Mesta slávnostne odovzdáva laureátom Primátor mesta. 
 
(5) Výnimočne sa môže Cena Mesta udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto 

prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.  
 
 

 
§ 28 

Cena Primátora mesta 
 
(1) Cenu Primátora mesta udeľuje Primátor mesta občanom Mesta za úspešnú a záslužnú činnosť 

v prospech Mesta. 
 
(2) Evidencia sa vedie v Kronike Mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených,    
          dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené. 
  
 

§ 29 
Odmeny 

 
Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh Primátora mesta môže udeliť z mestských 
prostriedkov vecné dary a odmeny,  a to najmä poslancom a iným obyvateľom Mesta, prípadne 
iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji Mesta. 
 
  

§ 30 
Kronika Mesta 

 
(1) Kronika Mesta  sa vedie v úradnom jazyku, prípadne  v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 
 
(2) Zápisy do kroniky sa vedú v súlade so Zásadami vedenia Kroniky Mesta. 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 a skvalitnenie života 
miestneho obyvateľstva.  

 
(3) Kronikára Mesta schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo a následne ho do funkcie menuje 

Primátor mesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Štvrtá časť  
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Spolo čné ustanovenia  
 

§ 31 
Pomoc obyvate ľom pri mimoriadnych situáciách 

 
(1) Mesto je povinné poskytnúť svojmu obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť 
mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

 
(2) 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. 

 
(3) Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, 

podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác. 
 
(4) Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v 

spolupráci s Hasičským a záchranárskym zborom a ďalšími právnickými a fyzickými osobami 
a štátnymi organizáciami. 

 
 

§ 32 
Pomoc Mesta pri mimoriadnych situáciách 

 
(1) 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. 

 
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 

náhradu účelne vynaložených nákladov.  
  

 
§ 33 

 Záverečné ustanovenia 
 
(1) Štatút Mesta Handlová je základnou právnou normou Mesta Handlová, ktorá je vydaná vo forme 

všeobecne záväzného nariadenia mesta.  Všetky ostatné všeobecne záväzné nariadenia mesta,  
uznesenia mestských orgánov a iné  predpisy Mesta musia byť v súlade s týmto Štatútom. 

 
(2) Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová rovnako 3/5 

väčšinou prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva. 
 
(3) V zmysle § 6 ods. 3 Zákona bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 

adrese Mesta Handlová od 08. 08.2007 do 22.08.2007. 
 
(4) Štatút Mesta Handlová bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta  Handlová  dňa 

23.08.2007 uznesením č. 291 /2007.  
 
(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu Mesta Handlová sa ruší  Štatút Mesta Handlová zo dňa 16. 12. 

2004 v znení  jeho  Doplnku  č. 1 zo dňa 04. 05. 2005. 
 
(6) Štatút Mesta Handlová nadobúda účinnosť dňom 7. september 2007.  
 
 
                                                                                                        
                                                                                                       Ing. Rudolf  P o d o b a  
                primátor mesta  
 
V Handlovej dňa 24.08.2007 


