MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPÔSOB ZRIADENIA MESTA, JEHO PRÁVOMOCI A
KOMPETENCIE
Mesto Veľký Krtíš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt.
Mesto Veľký Krtíš je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Mesto Veľký Krtíš pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
-

-

-

-

-

vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti
právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú
záujmov obyvateľov mesta,
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
zabezpečuje výstavbu, údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení,
miestnych historických pamiatok a stavieb,
zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta,
správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie
odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu,
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor (povoľuje
predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné
právnické osoby podľa osobitných predpisov,
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
zabezpečuje verejný poriadok v meste,
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku.

1

Orgánmi Mesta Veľký Krtíš sú:
 mestské zastupiteľstvo
 primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši je zložené z poslancov v počte 15.
Rozhoduje o základných otázkach života mesta Veľký Krtíš, najmä je mu vyhradené:
 určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním,
 schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet mesta,
 schvaľovať územný plán mesta a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, určovať
náležitosť miestnej dane alebo miestneho poplatku, rozhodovať o prijatí úveru,
 uznášať sa na nariadeniach ,
 určovať plat primátora mesta a hlavného kontrolóra,
 zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
zriaďovať , zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na
návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov (vedúcich), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta
v právnickej osobe,
 ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta
 udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
 zriaďovať v súlade s osobitnými predpismi mestskú políciu,
 zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
 vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a
zvolávať verejné zhromaždenia obyvateľov mesta,
Primátor mesta:
Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia
primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu
novozvoleného primátora.
Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
Primátor mesta:





zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich
uznesenia,
vykonáva mestskú správu,
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta
vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Mestské zastupiteľstvo má zriadené ďalšie svoje orgány, ktorými sú:
 mestský úrad
 komisie
 mestská polícia
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Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a
primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského
zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia
mesta
Adresa:

Tel.
Fax:
E-mail:
Web:

Mestský úrad
Ul. J.A. Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš
047/ 4812-111, 110
047/4812112
mesto@velky-krtis.sk
www.velky-krtis.sk

Prednosta
Vedie a organizuje prácu mestského úradu. Vymenúva a odvoláva ho primátor. Prednosta
mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
Spolu s nim podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej
rady s hlasom poradným.
Prednosta Mestského úradu Veľký Krtíš:
Tel:
Fax:
E-mail:
Web:

Ing. Jozef Gallo
047/4812 - 121
047/4831366
prednosta@velky-krtis.sk
www.velky-krtis.sk
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