
Organizačný poriadok

MESTSKEJ SAMOSPRÁVY SVIDNÍK

Svidník, január 2003 



Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku
na základe § 11 ods. 4 písm. ch/ zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
MESTSKEJ SAMOSPRÁVY SVIDNÍK

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

     Organizačný poriadok mestskej samosprávy upravuje postavenie a pôsobnosť orgánov mesta 
a jeho  obyvateľov,  orgánov  mestského  zastupiteľstva,  ich  vnútornú  štruktúru,  deľbu  práce  medzi 
orgánmi samosprávy mesta a orgánmi mestského zastupiteľstva.

Článok II.
POSTAVENIE MESTA A JEHO OBYVATEĽOV

     1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje 
osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou 
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok ustanovených zákonom. Mesto 
spolupracuje  s politickými  stranami  a politickými  hnutiami  vyvíjajúcimi  činnosť  v meste  a so 
záujmovými  združeniami  obyvateľov  mesta.  Pri  plnení  úloh  samosprávy  mesto  spolupracuje 
s podnikateľskými subjektami, právnickými a fyzickými osobami a občanmi mesta.

     2. Postavenie a pôsobnosť orgánov samosprávy upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/.

     3. Obyvateľom mesta Svidník je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na 
samospráve  v rámci  svojich  práv  a povinností.  Mesto  má  voči  občanovi  povinnosti  stanovené 
zákonom, resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     4. Obyvatelia mesta vykonávajú za podmienok určených v § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 2 a 3 zákona 
o obecnom zriadení samosprávu mesta.

     5. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok 
alebo v meste platí mestskú daň alebo mestský poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom 
prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.

Článok III.
ORGÁNY MESTA SVIDNÍK A ORGÁNY MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

     1. Orgánmi mesta sú:

a/ mestské zastupiteľstvo,
b/ primátor mesta.

     2. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

a/ mestská rada,
b/ komisie MsZ,
c/ mestský úrad,
d/ mestská polícia.

Článok IV.
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

     Mestské  zastupiteľstvo  je  zastupiteľský  zbor  mesta  Svidník,  zložený  z poslancov  zvolených 
v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi mesta Svidník na štyri roky.
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Článok V.
ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

     1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené

     a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, 
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

     b/ schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 
zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí  úveru 
alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

     c/ schvaľovať územný plán mesta a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

     d/ rozhodovať o zavedení a zrušení mestskej dane alebo mestského poplatku podľa osobitných 
predpisov,

     e/ určovať náležitosti mestskej dane alebo mestského poplatku a verejnej dávky a rozhodovať 
o prijatí úveru alebo pôžičky,

     f/  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta 
a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

     g/ uznášať sa na nariadeniach,

     h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,

     i/ určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra, 

     j/  schvaľovať  poriadok  odmeňovania  zamestnancov  mesta,  vypracovaný  podľa  osobitného 
predpisu, ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok/,

     k/  zriaďovať,  zrušovať a kontrolovať  rozpočtové a príspevkové organizácie  mesta  a na návrh 
primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti 
a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 
účasť mesta v právnickej osobe,

     l/  schvaľovať  združovanie  mestských  prostriedkov  a činností  a účasť  v združeniach,  ako  aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

     m/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

     n/ udeľovať čestné občianstvo mesta, obecné vyznamenania a ceny,

     o/ ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, pripadne znelku mesta.

     2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta /miestne referendum/, ak ide o

a/ zlúčenie mesta, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj zmenu názvu mesta,
b/ odvolanie primátora /§ 13a, ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
    znení neskorších predpisov/,
c/ petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30 % oprávnených voličov.

     3. Na prerokovanie závažných problémov mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné 
zhromaždenie obyvateľov mesta.
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Článok VI.
POSTAVENIE PRIMÁTORA MESTA SVIDNÍK

     1. Primátor mesta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta. Volia ho obyvatelia 
mesta v priamych komunálnych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou.

     2. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych 
vzťahoch pracovníkov mesta. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

     3. Primátor mesta

     a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia 
a všeobecne záväzné nariadenia mesta,

     b/ vykonáva mestskú správu,

     c/ zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

     d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, štatútom mesta, týmto 
organizačným poriadkom alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému 
zastupiteľstvu,

     e/ predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na menovanie a odvolávanie vedúcich /riaditeľov/ 
organizácií zriadených mestom a určuje im plat,

     f/ ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta pozastavený, môže mestské 
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské 
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. 
Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

     g/ ukladá právnickým a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri 
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

     h/ ukladá právnickým osobám pokuty za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta a za 
nesplnenie povinnosti uvedenej v článku VI. bod 3, písm. g/ tohto Organizačného poriadku,

     ch/ uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu, používa mestské insígnie a rozhoduje o ich 
použití,

     i/  vykonáva spoločenské obrady a určuje ďalšie osoby na vykonanie spoločenských obradov 
s výnimkou sobášov.

Článok VII.
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

     1. Zástupca primátora je volený mestským zastupiteľstvom z poslancov mestského zastupiteľstva 
na návrh primátora spravidla na celé funkčné obdobie.

     2. Je členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim.

     3. Počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

     a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

     b/ vykonáva bežné úkony súvisiace so zabezpečením chodu mestského úradu,

     c/ nezasahuje do výlučnej pôsobnosti primátora /§ 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení/.

     4. Podieľa sa na príprave zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
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     5.  V súčinnosti  s vedúcimi  jednotlivých  odborov  MsÚ koordinuje  činnosť  komisií  mestského 
zastupiteľstva.

     6.  Poskytuje  poslancom a členom komisií  mestského zastupiteľstva informácie  potrebné pre 
plnenie ich úloh.

Článok VIII.
MESTSKÁ RADA

     1.  Mestská rada je  iniciatívnym,  výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. 
Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

     2. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie 
primátor mesta, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.

     3. Mestská rada najmä:

     a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva 
a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

     b/ zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, 
daní a mestských poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

     c/  pripravuje zasadnutie mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

     d/ zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému 
zastupiteľstvu a primátorovi,

     e/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,

     f/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Článok IX.
KOMISIE

     1.  Mestské  zastupiteľstvo  môže zriaďovať  komisie  ako  svoje  stále  alebo  dočasné  poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Ak vo veci rozhoduje MsZ a k tomuto 
účelu zriadilo osobitnú komisie táto pred rozhodnutím MsZ podáva svoje návrhy a závery MsZ ak toto 
nerozhodne inak. Pokiaľ vo veci nerozhoduje MsZ riadená osobitná komisia podáva MsZ informatívnu 
správu.

     2. O zriadení, počte a zložení komisií rozhoduje uznesením mestské zastupiteľstvo.

     3. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb mesta zvolených 
mestským zastupiteľstvom.

     4. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva - 
a členov komisií.

     5. Komisie zasadajú podľa potreby, najmenej však šesťkrát ročne.

     6. Komisie najmä:

     a/ v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú pre orgány mesta
- stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života mesta,
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov mesta a pod.

     b/ v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
- vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok
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  života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva,
- predsedajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade,
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety príslušným odborom mestského úradu,
  ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia,

     c/ v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- kontrolujú vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným
  mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného
  prostredia v meste.

     7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

     8. Mestské zastupiteľstvo môže komisie podľa potreby konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. 
zrušiť.

     9. Organizačná štruktúra komisií
   
     a/ predseda komisie
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne 
  s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze komisie,
- zostavuje spolu s tajomníkom komisie plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
- zastupuje komisie navonok,
- podpisuje spolu s tajomníkom zápisnice a uznesenia komisie.

     b/ tajomník komisie
- je zamestnancom mesta,
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje
  prípravu programu schôdze,
- vedie dokumentáciu o činnosti,
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.

     c/ ostatní členovia komisie
- komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej
  pôsobnosti.

Článok X.
MESTSKÝ ÚRAD

     1.  Mestský  úrad  je  výkonným  orgánom  mestského  zastupiteľstva  a primátora  zložený  zo 
zamestnancov mesta.
Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších 
zriadených orgánov mestského zastupiteľstva.

     2. Mestský úrad predovšetkým,

     a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a mestského zastupiteľstva,

     b/  zabezpečuje  odborné  podklady  a iné  písomnosti  na  rokovania  mestského  zastupiteľstva 
a mestskej rady,

     c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,

     d/  pripravuje  návrhy  všeobecne  záväzných  nariadení  mesta  pre  rokovanie  mestského 
zastupiteľstva,
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     e/  vykonáva  všeobecne  záväzné  nariadenia  mesta,  uznesenia  mestského  zastupiteľstva 
a rozhodnutia primátora mesta,

     f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloha štátnej správy prenesených na mesto,

     g/ je podateľňou a výpravňou písomností mesta.

Článok XI.
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU

     1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva 
primátor.

     2. Zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

     3. Vedie a organizuje prácu mestského úradu.

     4. Zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu.

     5. Podpisuje spolu s primátorom a overovateľom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

     6. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Článok XII.
HLAVNÝ KONTROLÓR

     1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich 
z pôsobnosti mesta.

     2. Hlavný kontrolór najmä

     a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj 
hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,

     b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich 
schválením v mestskom zastupiteľstve,

     c/ predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,

     d/ predkladá mestskému zastupiteľstvu polročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

     e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

     3. Vedie evidenciu petícií obyvateľov mesta.

     4. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných 
dokumentov  týkajúcich  sa  pokladničných  operácií,  vedenia  účtovníctva  a nakladania  s majetkom. 
Výsledky kontroly predkladá priamo mestskému zastupiteľstvu.

     5. Zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Článok XIII.
MESTSKÁ POLÍCIA

     1. Mestská polícia je poriadkový útvar mestského zastupiteľstva, ktoré určuje jej organizáciu, objem 
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jej činnosť.

     2. Mestskú políciu
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     a/ vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na 
návrh primátora, pričom za svoju činnosť zodpovedá primátorovi,

     b/ tvoria zamestnanci  mestskej polície, ktorí  sú zamestnancami mesta a pri plnení úloh majú 
postavenie verejného činiteľa.

     3. Mestská polícia

     a/ zabezpečuje mestské veci verejného poriadku,

     b/ dbá o poriadok a ochranu životného prostredia mesta,

     c/ vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

     d/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh 
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,

     e/ ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa osobitných predpisov,

     f/ plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.

     4. Zamestnanec mestskej  polície pri  plnení svojich úloh je oprávnený požadovať od každého 
potrebné vysvetlenie na objasnenie priestupku a zisťuje totožnosť osôb.

     5. Organizačný poriadok mestskej polície schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Článok XIV.
ORGANIZÁCIA, FORMY A METÓDY PRÁCE SAMOSPRÁVY MESTA

     V činnosti orgánov samosprávy mesta sa ako hlavné princípy uplatňujú:

     a/ suverenita občanov mesta,
 
     b/ suverenita a samostatnosť mesta.

Článok XV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

     1. Organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov.

     2.  Organizačný  poriadok  mestskej  samosprávy  bol  schválený  Mestským zastupiteľstvom vo 
Svidníku dňa 23. apríla 1999 uznesením číslo 2/1999 a nadobúda účinnosť dňom je schválenia.

     3.  Dňom účinnosti  tohto  organizačného poriadku  sa zrušuje  organizačný  poriadok  mestskej 
samosprávy schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 2 zo dňa 12.  februára 
1991.

Ing. Michal BARTKO, v.r.
       primátor mesta

Poznámka:

     Organizačný poriadok mestskej samosprávy Svidník obsahuje zmeny schválené uzneseniami 
mestského zastupiteľstva číslo 6/1999 a číslo 24/2002.
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