Mestské zastupiteľstvo v Tornali na základe § 11ods.4, písm. k, a § 24 ods. 1 písm. c)
zákona SNR č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“)
v y d á v a

Dodatok č. 5 k
Štatútu Mesta Tornaľa
I.
Štatút Mesta Tornaľa schválený Mestským zastupiteľstvom v Tornali, dňa 21.06.2011
uznesením číslo 134/2011, v znení Dodatku č. 1 schválený uznesením číslo 175/2014 zo dňa
30.10.2014, Dodatku č. 2 schválený uznesením číslo 33/2015 zo dňa 12.02.2015, Dodatku č.
3 schválený uznesením číslo 18/2016 zo dňa 18.02.2016 a Dodatku č. 4 schválený
uznesením číslo 74/2017 zo dňa 22.06.2017 sa mení nasledovne:

1.)
V Časti prvej § 4 sa vypúšťa ods.5

2.)
V časti tretej § 11 ods. 2 sa mení nasledovne:
2. Mesto zverejní návrh rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta najmenej 15 dní pred
rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, aby
sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia mesta.

3.)
V časti štvrtej § 13 ods. 2 ( zmenený Dodatkom č. 3 ) sa mení nasledovne:
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Tornaľa zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov
a podľa potrieb mesta orgány mestského zastupiteľstva, ktorými sú najmä:
a/ mestská rada – mesto Tornaľa nemá zriadenú mestskú radu,
b/ komisie mestského zastupiteľstva,
c/ výbory v mestských častí.

4.)
V časti štvrtej § 15 ods. 2, písm b) sa mení nasledovne:
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať
emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o
prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo
štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať
starosta,

5.)
V časti štvrtej § 15 ods. 2, písm e) sa mení nasledovne:
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,

6.)
V časti štvrtej § 15 ods. 2 sa dopĺňa:
z) vydávať súhlas s pričlenením mesta podľa § 2aa ods. 1 z.č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení

7.)
V časti štvrtej § 22 ( zmenený Dodatkom č. 3) sa mení nasledovne:
§ 22
Výbory v mestských častiach
1. Mesto zriaďuje svoje výbory v mestských častiach: Králik, Behynce, Starňa.
Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v príslušnej mestskej časti. Na
čele miestneho výboru stojí predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva a ktorého
do funkcie predsedu miestneho výboru volí mestské zastupiteľstvo. Počet členov miestneho
výboru je 5 a dopĺňa sa z občanov príslušných mestských častí na verejnej schôdzi občanov
mestskej časti, ktorú zvolá predseda miestneho výboru.
2. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na
samospráve mesta.
3. Výbory v mestských častiach sú oprávnené:
- vyjadrovať sa a predkladať návrhy mestskému zastupiteľstvu pri riešení problémov
týkajúcich sa ich mestskej časti,
- účelne vynakladať na zveľaďovanie mestskej časti finančné prostriedky odsúhlasené
mestským zastupiteľstvom z mestského rozpočtu.
4. Miestne výbory sú povinné:
- zvolávať verejné schôdze občanov mestských častí,
- vyjadrovať sa k otázkam týkajúcich sa občanov mestských častí,
- vypracovať plán práce a zasadať najmenej raz mesačne, zápisnice a uznesenia z týchto
zasadnutí predkladať pravidelne zástupcovi primátora, resp. prednostovi mestského úradu.
5. Vzťahy medzi mestským zastupiteľstvom a výborom mestskej časti:
- výbory mestských častí sú poradnými orgánmi mestského zastupiteľstva,
- odmeňovanie členov výborov mestských častí schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

8.)
V časti piatej § 23, ods. 2 sa dopĺňa :
d) zmenu označenia mesta, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

9.)
V časti piatej § 23, ods. 4 sa dopĺňa na konci poslednej vety: :
.....a na webovom sídle mesta

10.)
V časti šiestej § 24, ods. 1 sa mení nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej
časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 z.č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení neustanovuje inak.

11.)
V časti šiestej § 24, ods. 4 sa ruší.

12.)
V časti šiestej § 24, ods. 5 sa v prvej vete dopĺňa:
.....a na webovom sídle mesta......

13.)
V časti šiestej § 24, ods. 6 sa ruší.

II.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento Dodatok č. 5 k Štatútu Mesta Tornaľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom
v Tornali dňa 26.04.2018, uznesením číslo 58/2018.

2. Tento Dodatok č. 5 k Štatútu Mesta Tornaľa nadobúda platnosť a účinnosť dňom
schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Tornali.

Mgr. Anna Szögedi
primátor Mesta Tornaľa

