DODATOK č. 3/2016
ŠTATÚTU MESTA SVIT
Mestské zastupiteľstvo vo Svite, v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, na základe § 11 a § 24 ods. 1
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle zákona č. 37/2014
Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov,
vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy, v y d á v a pre
katastrálne územie mesta Svit tento

Dodatok č. 3/2016
Štatútu mesta Svit
Štatút mesta Svit zo dňa 26.08.2010 v znení jeho Dodatku č. 1/2012 zo dňa 26.01.2012 a Dodatku č.
2/2014 zo dňa 28.08.2014 sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I
1. V Čl. 3, ods. 4 sa slová:
„alebo kto sa v meste zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt“
menia a znejú:
„alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt“
2. V Čl. 4, ods. 5 sa tretia veta mení a znie:
„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.“
3. V Čl. 14, ods. 2 sa vypúšťa písm. y).
4. V Čl. 20 sa ods. 3 mení a znie:
„3. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.“
1. Čl. 44 sa mení a znie:

„Článok 44
Čestné občianstvo mesta Svit

1. Osobám (aj cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov, šírenie jeho dobrého mena vo svete,
rozvoj priateľstva medzi národmi alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Svit.
2. O udelení Čestného občianstva mesta Svit rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na
návrh primátora trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení Čestného občianstva mesta Svit sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne, takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku laureáta,
resp. v niektorom zo svetových jazykov.
4. Slávnostné odovzdanie listiny laureátovi sa vykonáva spravidla na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva alebo inej slávnostnej príležitosti mesta. Laureát sa pri tejto
príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta.
5. Podrobnosti pre udeľovanie Čestného občianstva mesta Svit môže mestské zastupiteľstvo
upraviť všeobecne záväzným nariadením.“
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2. Čl. 45 sa mení a znie:

„Článok 45
Cena mesta Svit

1. Cena mesta Svit sa udeľuje osobám, a to jednotlivcom alebo kolektívom, za:
- vynikajúce tvorivé výkony alebo významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejnoprospešnej alebo športovej činnosti,
- významný spôsob pričinenia o hospodársky alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí,
- výnimočný počin pri záchrane ľudských životov alebo ochrane majetku mesta a jeho
občanov.
2. Návrh na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp.
aj občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3. Laureátov na Cenu mesta Svit schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením.
4. Cenu mesta Svit tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná alebo vecná odmena vo výške, ktorú
každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením.
5. O udelení Ceny mesta Svit sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je
uvedené meno a priezvisko laureáta alebo názov kolektívu a evidenčné číslo potvrdenia.
6. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe mesta, ktorá má obsahovať mená a priezviská a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ich udelenia.
7. Cena mesta Svit sa môže udeliť raz ročne spravidla piatim laureátom.
8. Cena mesta Svit sa môže udeliť opätovne tým istým osobám, najskôr však po uplynutí štyroch
rokov.
9. Cena mesta Svit sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa cena odovzdá rodinnému príslušníkovi pocteného.“
2. Čl. 46 sa mení a znie:

„Článok 46
Cena primátora mesta Svit

1. Cena primátora mesta Svit sa udeľuje ako prejav uznania osobám, a to jednotlivcom alebo
kolektívom, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Svit.
2. O laureátoch na Cenu primátora mesta Svit rozhoduje primátor mesta Svit.
3. Cenu primátora mesta tvorí plaketa s erbom mesta a vecný dar v hodnote, ktorú každoročne
schváli mestské zastupiteľstvo.
4. O udelení Ceny primátora mesta Svit sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom
je uvedené meno a priezvisko laureáta alebo názov kolektívu a evidenčné číslo potvrdenia.
5. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ich udelenia.
6. Cena primátora mesta Svit sa môže udeliť raz ročne spravidla desiatim laureátom.
7. Cena primátora mesta Svit sa môže udeliť opätovne tým istým osobám, najskôr však po
uplynutí štyroch rokov.“
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Čl. II
1. Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 12.04.2016
a zvesený dňa 28.04.2016. Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit schválilo MsZ vo Svite na
svojom zasadnutí dňa 28.04.2016 uznesením č. 57/2016.
2. Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení
(publikovaní), t.j. dňa 14.05.2016.
Vo Svite 29.04.2016

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku štatútu bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
mesta:

dňa : 12.04.2016
•

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedený štatút bol zvesený z úradnej tabule mesta :

dňa : 16.05.2016
•

podpis: ..................................

Uvedený dodatok štatútu bol po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesený
(vyhlásený) na úradnej tabuli mesta :

dňa : 29.04.2016
•

pečiatka

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedený štatút nadobudol účinnosť

dňa : 14.05.2016

pečiatka

podpis: ..................................
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