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Štatút Mesta Hurbanovo 

 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove sa uznieslo na tomto Štatúte Mesta Hurbanovo podľa § 11 

ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Základné ustanovenia  

§ 1 

Predmet úpravy 

 

 Štatút Mesta Hurbanovo (ďalej len „štatút“) upravuje podrobnosti o uplatnení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

v podmienkach Mesta Hurbanovo (ďalej len „Mesto“) a je základným normatívno - právnym a 

organizačným predpisom Mesta Hurbanovo.  

 Štatút upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä názov, 

postavenie a pôsobnosť Mesta, symboly mesta, územie mesta, jeho zlučovanie a rozdelenie, 

označovanie ulíc a verejných priestranstiev,  základné zásady hospodárenia a financovania, 

nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, 

primátora mesta a ďalších orgánov mestskej  samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce 

medzi nimi, formy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy Mesta, udeľovanie Čestného občianstva 

mesta Hurbanovo, Cenu mesta Hurbanovo a Cenu primátora mesta Hurbanovo. Pri výklade 

ustanovení tohto štatútu je potrebné prihliadať na základnú úlohu Mesta pri výkone 

samosprávy upravenú zákonom 1.  

   

§ 2 

Vymedzenie územnej samosprávy 

 

 Mesto Hurbanovo je samostatný územný samosprávny  a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Hurbanovo je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  

 Mesto Hurbanovo tvoria 2 katastrálne územia - katastrálne územie Hurbanovo 

a katastrálne územie Bohatá. Mesto  má 7 mestských častí: 

• Hurbanovo 

• Bohatá 

• Zelený Háj 

• Vék 

• Nová Trstená 

• Konkoľ 

• Holanovo.        

  

 Mesto sa člení na ulice a verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názvy schvaľuje 

a mení Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove prostredníctvom všeobecne záväzného 

nariadenia.2 

 

 

 
1 § 1 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
2 § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

 

 

 

 

 

§ 3 

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti a ich zapojenie do samosprávy 

 

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. Obyvatelia mesta sa 

zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností určených v 

zmysle zákona3 a ďalších  všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Výkon samosprávy obyvateľmi upravuje zákon4 a Všeobecne záväzné nariadenie 

o zhromaždeniach obyvateľov mesta Hurbanovo. Obyvatelia sa zapájajú do činnosti 

samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s poslancami mestského zastupiteľstva 

a s orgánmi mesta a účasťou na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. 

3. Mesto spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov, občianskymi združeniami, klubmi, 

ktoré pôsobia na jeho území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov. 

   

§ 4 

Majetok mesta 

1. Majetok Mesta Hurbanovo tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve Mesta a 

všetky pohľadávky a iné majetkové práva Mesta a majetkové práva ostatných subjektov 

založených resp. vytvorených Mestom. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy 

subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo. Rozsah nakladania alebo disponovania s takýmto 

majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovacích listinách týchto subjektov.  

2. 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. 

3. V majetkovoprávnych záležitostiach Mesta koná v jeho mene navonok primátor mesta5. 

4. Podrobnejšia úprava o nakladaní s majetkom Mesta je obsiahnutá v Zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo, ktoré v zmysle zákona6 schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo a osobitným zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

Orgány Mesta  

 

§ 5 

Základné ustanovenia  

1. Orgánmi Mesta sú:  

a) mestské zastupiteľstvo 

b) primátor mesta 

2. Pravidlá pre stanovenie počtu poslancov upravuje zákon7. Počet poslancov mestského 

zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa 

počtu obyvateľov mesta v rozpätí od 11 do 13 poslancov. 

3. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú komisie mestského zastupiteľstva, ktorých štruktúru 

a náplň práce vymedzuje Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove.8 

 
3 § 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
4 § 4 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
5 § 13 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
6 § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
7 § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
8 § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

 

 

 

 

 

4. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a 

kontrolné orgány a komisie a určuje im náplň  práce. 

5. Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu upravuje osobitný predpis.9 

6. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu v zmysle zákona10. 

 

§ 6  

Mestské zastupiteľstvo  

1. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Spôsob volieb do mestského 

zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise11.  

2. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta, najmä 

ktoré sú mu vyhradené  v zmysle zákona.12  

3. Rokovanie mestského zastupiteľstva sa riadi ustanoveniami § 12 zákona. Podrobnejšie 

podmienky pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah 

rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a  prijímania 

všeobecne záväzných nariadení Mesta, uznesení  mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly 

plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy  sú zakotvené 

v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktorý schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo13.  

§ 7 

Primátor mesta  

1. Predstaveným Mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta, ktorého volia 

obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky.  

2. Kompetencie primátora mesta sú zakotvené v § 13 zákona. 

§ 8 

Zástupca primátora mesta  

1. Zastupovanie primátora mesta upravuje § 13b zákona, zástupca primátora zastupuje 

primátora v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení.  

§ 9 

Hlavný kontrolór mesta  

 

1. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom Mesta, ktorého volí a  odvoláva mestské 

zastupiteľstvo, volí sa  na šesť rokov.  

2. Postavenie, výkon a rozsah činnosti hlavného kontrolóra sú zakotvené v zákone.14 Za svoju 

činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. 

 

 
9 čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

   neskorších predpisov 
10 § 14 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
11 zákon NR SR č. 180/2014 Z .z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

     neskorších predpisov 
12  § 11 ods. 4  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
13  § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
14 § 18 až § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

 

 

 

 

 

§ 10 

Mestský úrad 

 

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva 

a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.  

2. Úlohy a činnosť mestského úradu upravuje zákon.15 

 

§ 11 

Prednosta mestského úradu 

 

1. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva 

primátor mesta.16 

2. Prednosta mestského úradu je zamestnancom Mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 

primátorovi mesta. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady, ak je zriadená a mestského zastupiteľstva 

s hlasom poradným. 

 

§ 12 

Mestská polícia 

 

1. Mesto má zriadený svoj poriadkový útvar, Mestskú políciu v Hurbanove (ďalej len „MsP“), 

všeobecne záväzným nariadením Mesta. Zriadenie, úlohy a postavenie MsP upravuje 

osobitný zákon17.  

2. MsP riadi a kontroluje náčelník MsP, ktorého na návrh primátora volí a odvoláva mestské 

zastupiteľstvo. 

 

§ 13 

Dobrovoľný hasičský zbor  

 

1. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo zriaďuje Mestské zastupiteľstvo 

v Hurbanove.  Vykonáva a plní úlohy hasičskej jednotky podľa §§ 15, 57, 58 zákona NR 

SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a predpisov. 

Materiálovo technické zabezpečenie zboru je financované z rozpočtu Mesta. 

2. Veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo menuje primátor mesta 

v súlade s čl. 3 Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 206/2016-MZ zo dňa 

18.02.2016. 

 

§ 14 

Spolupráca obcí 

 

1. Na základe zmluvy s obcami hurbanovského obvodu v záujme kvalitného, racionálneho 

a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach 

 
15 § 16 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
16 § 17 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
17 zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 



 

 

 

 

 

 

stavebného konania a školstva môže Mesto v zmysle zákona18  zriadiť Spoločný obecný 

úrad obvodu mesta Hurbanovo (spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad) a  môže na 

základe zmluvy o zriadení združenia obcí uzatvorenej na účel uskutočnenia konkrétnej 

úlohy alebo činnosti zriadiť podľa potreby  aj ďalšie  združenia obcí alebo sa stať ich 

členom. 

 

§ 15 

Organizácie  

 

1. Mesto môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, 

zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby s majetkovou účasťou 

Mesta.19  

2. Postup pri zakladaní, zriaďovaní a kontrole rozpočtových a príspevkových organizácií, ich 

práva a povinnosti upravuje osobitný zákon.20  

3. Právnické osoby s majetkovou účasťou Mesta Mesto zakladá a zriaďuje, resp. sa na ich 

činnosti zúčastňuje v súlade s osobitnými právnymi predpismi.21 

 

§ 16 

Vonkajšie vzťahy  

1. Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene Mesta má zo zákona22 primátor mesta. 

2. V rozsahu, ktorý určí primátor mesta v písomnom poverení je oprávnený vystupovať 

v mene Mesta zástupca primátora mesta23  alebo zamestnanec Mesta.24  

3. Iné osoby môžu konať v mene Mesta len na základe osobitného poverenia alebo 

splnomocnenia primátora mesta. 

§ 17 

Zverejňovanie 

 

1. Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejňovania oficiálnych informácií25  je nástenná tabuľa 

umiestnená na oplotení budovy Mestského úradu v Hurbanove, ktorá má označenie  Úradná 

tabuľa Mesta Hurbanovo. 

2. Mesto má zriadenú webovú stránku www.hurbanovo.sk, na ktorej zverejňuje aj oficiálne 

informácie a dokumenty o svojej činnosti a informácie, ktoré sú pre návštevníkov stránky, 

najmä obyvateľov užitočné a zaujímavé. 

3. Obvyklým spôsobom zverejnenia26 je v meste zverejnenie na úradnej tabuli a na webovej 

stránke Mesta. 

 
18 § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
19 § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
20 zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  

    zákonov v znení neskorších predpisov 
21 napr. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
22 § 13 ods. 1,4,5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
23 § 13b ods. 3,4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
24 § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
25 napr. § 6 ods.3, ods. 8 a ods. 9, §11a ods. 5, § 12 ods. 4 a § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

     v znení  neskorších predpisov 
26 napr. § 6 ods. 3 a ods. 9, § 9 ods. 2, §18a ods. 2 § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

     v znení  neskorších predpisov 

http://www.hurbanovo.sk/


 

 

 

 

 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta sú každému záujemcovi prístupné27 na požiadanie 

v tlačenej forme k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. Okrem toho sú prístupné na 

webovej stránke Mesta.  

 

Symboly mesta 

 

§ 18 

 

Mestské symboly sú: 

 

• erb mesta Hurbanovo,  

• vlajka mesta Hurbanovo,  

• pečať mesta Hurbanovo.  

 

§ 19 

Erb mesta  

 

1. Erb mesta Hurbanovo je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky a tvorí ho v 

modrom štíte zlatá hvezdáreň s dvoma kupolami, striebornými dverami a štyrmi 

striebornými oknami, nad ňou sedem zlatých hviezd v dvoch radoch (štyri a tri).  

2. Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora mesta. Záujemca o 

používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania 

vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty.  

 

3. Erb mesta sa používa:  

• na pečatidle mesta,  

• na insígniách primátora mesta, 

• na listinách o udelení Čestného občianstva mesta Hurbanovo, Ceny mesta 

Hurbanovo, Ceny primátora mesta Hurbanovo,  

• na budove, kde sídli Mestský úrad v Hurbanove,  

• na označenie katastrálneho územia mesta,  

• v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,  

• na rovnošatách pracovníkov MsP,  

• na označení vozidla MsP.  

 

4. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 

rozhodnutia orgánov Mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia a na 

ďakovných a pamätných listinách. Kancelársky papier s vyobrazeným erbom používa 

výlučne primátor mesta a mestský úrad.  

5. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.  

6. Každý je povinný strpieť odstránenie neoprávnene použitého erbu. 

7. Mestské zastupiteľstvo môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu 

používania erbu mesta, ako aj výšku poplatkov a sankciu za neoprávnené alebo nesprávne 

používanie erbu.  

 

 

 

 
27 § 6 ods. 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

 

 

 

 

 

§ 20 

Vlajka mesta  

 

1. Vlajku mesta Hurbanovo tvorí 7 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, modrej, 

žltej, modrej a žltej. Vlajka je ukončená lastovičím chvostom.  

2. Vlajku mesta Hurbanovo používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných 

a oficiálnych príležitostiach mestského, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením v 

sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor 

mesta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Vlajka je uložená v úradnej miestnosti 

primátora mesta. Po predchádzajúcom súhlase primátora mesta sa môže vlajka mesta 

používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a 

siení, na verejných priestranstvách v prípadoch, v ktorých slúži na reprezentáciu mesta. 

Záujemca o používanie mestskej vlajky uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob 

používania vlajky. Použitie vlajky sa nespoplatňuje. 

3. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v 

rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.28 

4. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.  

 

§ 21 

Pečať mesta  

1. Pečať mesta Hurbanovo (kovová) tvorí erb mesta s nápisom MESTO HURBANOVO, ktorý 

je umiestnený po obvode pečate. 

2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenia čestného občianstva, na 

pečatenie významných listín a dokumentov a pod.  

3. Pečať mesta uschováva primátor mesta.  

 

Udelenie ocenení 

 

§ 22 

Čestné občianstvo   

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, 

ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské 

poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné 

občianstvo mesta Hurbanovo (ďalej len „čestné občianstvo“).  

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta 

3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú 

podpisuje primátor mesta. V listine je uvedené meno oceneného, dátum a dôvod udelenia a 

podpis primátora mesta.  

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

pocteného. Pri príležitosti udelenia čestného občianstva sa s listinou o udelení občianstva 

odovzdáva aj vecný dar.  

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mestskej slávnosti za 

prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta. Poctený občan sa pri 

 
28 § 8 ods. 8 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 



 

 

 

 

 

 

tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta 

Hurbanovo.  

5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva  môže mestské zastupiteľstvo upraviť 

všeobecne záväzným nariadením.  

 

§ 23 

Cena mesta  

1. Cena mesta Hurbanovo (ďalej len „cena mesta“) sa udeľuje za:  

• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. 

2. Návrhy na udelenie ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci 

mestského zastupiteľstva, primátor mesta, prípadne aj občania mesta. Návrhy musia byť 

odôvodnené.  

3. Cenu mesta tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena vo výške 200,-eur. K cene mesta 

sa vydáva listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno oceneného, dátum a dôvod udelenia 

a podpis primátora mesta.  

4. Cenu mesta slávnostne odovzdá oceneným primátor mesta spravidla na mestskej slávnosti 

za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta. Ocenený sa pri tejto 

príležitosti  zapisuje do Pamätnej knihy mesta Hurbanovo, v ktorej sa okrem mena 

oceneného stručne uvedie aj zdôvodnenie udelenia ceny a dátum jej udelenia. 

5. Cena mesta sa môže výnimočne udeliť jednotlivcom aj  in memoriam. V takomto prípade sa 

ceny odovzdávajú rodinným príslušníkom pocteného.  

 

§ 24 

Cena primátora mesta  

1. Cenu primátora mesta Hurbanovo (ďalej len „cena primátora“) udeľuje primátor mesta 

občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.  

2. Cenu primátora mesta  tvorí vecný dar.  

3. Evidencia o udelených cenách primátora mesta sa vedie v Pamätnej knihe mesta 

Hurbanovo, ktorá musí obsahovať mená ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné 

zdôvodnenie, pre ktoré boli ceny jednotlivým osobám udelené.  

§ 25 

Odmeny 

 

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove spravidla na návrh primátora mesta môže udeliť 

z mestských prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom mestského 

zastupiteľstva a iným obyvateľom mesta, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch 

samosprávy a za významný podiel na rozvoji mesta. 

 



 

 

 

 

 

 

§ 26 

Kronika mesta 

1. Kronika mesta Hurbanovo sa vedie v slovenskom jazyku.  

2. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. 

Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o rozvoj 

mesta Hurbanovo.  

3. Spracovaním zápisu do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého do funkcie menuje 

mestské zastupiteľstvo.  

4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje komisia určená mestským zastupiteľstvom.  

 

 

§ 27 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Štatút je základnou právnou normou Mesta. Všetky všeobecne  záväzné nariadenia, 

uznesenia mestských orgánov a iné organizačné predpisy musia byť v súlade s týmto 

štatútom.  

2. Predstavitelia a členovia orgánov Mesta a zamestnanci Mesta sú pre naplnenie poslania 

tohto štatútu povinní: 

 

• uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku samosprávy, 

• zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy 

      s obsahom tohto štatútu, 

• dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh 

 mesta, alebo záujmy jeho obyvateľov. 

 

3. Štatút, zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove 3/5 

väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

4. Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 24.10.2019 

uznesením č. 127/2019 - MZ a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.  

5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút mesta Hurbanovo schválený uznesením č. 

210/00 - MZ zo dňa 20. 12. 2000.  

  

V Hurbanove dňa 31.10.2019 

 

Mgr. Peter Závodský 

primátor mesta 

 

 

 

Prílohy: č. 1 - mapa katastrálneho územia mesta Hurbanovo 

       č. 2 - symboly mesta Hurbanovo 

       č. 3 - štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Hurbanovo 
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Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Mesta Hurbanovo 
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