Dodatok č. 4/2019 k Štatútu mesta Svit
Platnosť a účinnosť: od 25.04.2019

Dodatok
Štatútu mesta Svit
č. 4/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit, v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 11 ods. 4
písm. k) a § 24 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy,
vyhlásenej Radou Európy,
vydáva tento
Dodatok k Štatútu mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Článok 1
Štatút mesta Svit zo dňa 26.08.2010 v znení jeho Dodatku č. 1/2012 zo dňa 26.01.2012, Dodatku č.
2/2014 zo dňa 28.08.2014 a Dodatku č. 3/2016 zo dňa 28.04.2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3, ods. 2 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý znie:
„Obyvateľ mesta je povinný poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach
a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v meste.“
2. V čl. 3, ods. 2 sa za text „v § 3 ods. 2“ vkladá text, ktorý znie:
„a 3 písm. d)“
3. V čl. 4, ods. 4 sa za poslednú vetu vkladá text, ktorý znie:
„Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na
úradnej tabuli, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle mesta v tej istej lehote.
Pripomienky v určenej desaťdňovej lehote môžu fyzické a právnické osoby uplatniť v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou ak je zriadená,
a musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského
zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
V prípade ohrozenia mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, ak je
potrebné zabrániť škodám na majetku sa tento postup nepoužije.“
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4. V čl. 4, ods. 5 sa text: „V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia ak je to potrebné
na odstraňovanie ich následkov, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší
začiatok účinnosti nariadenia.“ nahrádza textom, ktorý znie:
„Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť
skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“
5. V čl. 5, ods. 1 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý znie:
„Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
6. V čl. 5, ods. 6 sa text: „správy majetku mesta“ nahrádza textom, ktorý znie:
„právne a majetkové“
7. V čl. 9, ods. 3 sa za text: „rozpočtu Slovenskej republiky,“ vkladá text, ktorý znie:
„programov Európskej únie,“
8. V čl. 10, ods. 2 sa text: „schválením“ nahrádza textom: „rokovaním“ a za text: „na úradnej tabuli
v meste“ sa vkladá text, ktorý znie:
„a na webovom sídle mesta,“
9. V čl. 14, ods. 2 sa text: „x) rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiam mestskej rady, o
sťažnostiach voči primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi mesta“ vypúšťa.
10. V čl. 15, ods. 4 sa druhá veta vypúšťa a nahrádza textom: „Ak bol výkon uznesenia mestského
zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch
mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor
nemôže pozastaviť.“
11. V čl. 15, ods. 6 sa text: „zložením sľubu novozvoleného primátora“ nahrádza textom: „uplynutím
funkčného obdobia“
12. V čl. 17, sa ods. 6 dopĺňa o bod d), ktorý znie:
„d) ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť zastupiteľstvo uznesením.“
13. V čl. 17, ods. 7 sa za prvú vetu dopĺňa text, ktorý znie:
„Je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo a primátor, ak vec
neznesie odklad.“
14. Čl. 17 sa dopĺňa o ods. 10, ktorý znie:
„10) Hlavný kontrolór plní opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti na úrovni
mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.“
15. V čl. 18, ods. 4 sa bod h) vypúšťa, doterajší bod ch) sa označuje ako bod h)
16. V čl. 19, ods. 4 sa text: „výstavby a životného prostredia“ nahrádza textom: „výstavby, životného
prostredia, architektúry a urbanizmu“
17. V čl. 19, ods. 7 sa posledná veta vypúšťa
18. V čl. 19, ods. 12 sa text: „správy obecného majetku“ nahrádza textom: „správy majetku mesta“
a text: „výstavby a životného prostredia“ sa nahrádza textom: „výstavby, životného prostredia,
architektúry a urbanizmu“
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19. V čl. 23, ods. 2 sa text: „sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením“ nahrádza textom: „bola
zriadená uznesením mestského zastupiteľstva Svit č. 44/1991 dňa 22.08.1991“
20. V čl. 23, sa ods. 5 dopĺňa o text, ktorý znie:
„Zároveň dvakrát ročne predkladá Správu o činnosti MsP na mestskom zastupiteľstve.“
21. V čl. 23, sa ods. 7 vypúšťa
22. V čl. 31, sa ods. 4 dopĺňa o text, ktorý znie:
„Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledku
hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta.“
23. V čl. 32, ods. 1 sa za text: „mestské zastupiteľstvo“ vkladá text, ktorý znie:
„alebo primátor“
24. V čl. 32, ods. 5 sa v prvej vete za text: „na úradnej tabuli mesta,“ vkladá text, ktorý znie:
„webovom sídle mesta,“
25. V čl. 34, ods. 3 sa text: „dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva“
nahrádza textom, ktorý znie:
„uplynutím funkčného obdobia“
26. Čl. 39 sa dopĺňa o ods. 2 až 4, ktoré znejú:
„2. Erb mesta:
a) Grafický popis erbu mesta pri pohľade spredu: v modrom štíte pred striebornou siluetou troch
tatranských štítov sa vinie modrá stuha v tvare písmena S. Erb mesta Svit je posúdený
Heraldickou komisiou a zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou S-23/91. Striebornú farbu možno nahradiť farbou bielou.
b) Erb mesta sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je možné alebo vhodné, možno od
farebného vyobrazenia upustiť. Pri čiernobielom zobrazení mestského erbu sa modrá farba
nahrádza farbou čiernou a strieborná farba farbou bielou.
c) Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné umelecké grafické zobrazenie alebo
stvárnenie z kovu, dreva, kameňa, skla, keramického alebo iného materiálu, ak svojím
vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu mestského erbu.
3. Mestská vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená zástrihom siahajúcim do jednej tretiny jej
dĺžky. Mestskú vlajku tvoria tri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky usporiadané pod sebou,
sfarbene začínajúc zhora: modrá, biela, modrá.
4. Mestskou pečaťou sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz mestského erbu
obkolesený kruhopisom MESTO SVIT. Funkciu mestskej pečate v administratívnej praxi
a najmä v úradnom styku plní úradná pečiatka Mesta Svit, ktorá je odvodená od mestskej
pečate.“
Doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 5.
27.V čl. 39 sa ods. 5 mení a znie:
„5. Mesto Svit určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania symbolov
mesta, ako aj sankcie za neoprávnené používanie, úmyselné poškodzovanie alebo
znevažovanie symbolov.“
28. Čl. 40 až 42 sa vypúšťajú. Doterajšie čl. 43 až 52 sa označujú ako čl. 40 až 49.
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29.V čl. 48 sa ods. 2 vypúšťa.
Článok 2
1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 25.04.2019
uznesením č. 50/2019.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta
Svit.
Vo Svite dňa 26.04.2019

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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