Štatút obce Závažná Poruba

ŠTATÚT OBCE
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Štatút obce Závažná Poruba (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne
záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť obce, štruktúru jej orgánov, vzájomnú deľbu
práce medzi nimi, majetok obce, zakladateľskú a zriaďovateľskú funkciu obce, zásady
rozpočtového procesu, obecné symboly a ich používanie, udeľovanie čestného občianstva a
čestného uznania a zásady spolupráce so štátnymi orgánmi.
DRUHÁ ČASŤ
Obec Závažná Poruba
§1
Územie obce
1. Obec je samostatnou územnosprávnou jednotkou, združuje občanov, ktorí majú na jej
území trvalý pobyt.
2. Územie obce tvorí jej katastrálne územie.
§2
Územné zmeny
1. O návrhu na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie rozhodujú obyvatelia hlasovaním, ktoré
vyhlási obecné zastupiteľstvo. Hlasovanie obyvateľov je platné, ak sa ho zúčastní
nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť. Rozhodnutie obyvateľov je
prijaté ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.
2. Ak ide o odčlenenie časti obce, zúčastňujú sa hlasovania obyvatelia tejto časti.
3. Zoznam voličov na vykonanie hlasovania obyvateľov zostavuje obecný úrad.
4. Právo hlasovať má občan, ktorý je v obci prihlásený na trvalý pobyt a dovŕšil v deň
hlasovania 18 rokov veku a nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho
spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená.
5. Na základe pozitívnych výsledkov obecný úrad postupuje ďalej podľa osobitných
predpisov.
§3
Označovanie ulíc a iných verejných priestorov
1. O názvoch ulíc a iných verejných priestorov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a to po
prerokovaní s obyvateľmi obce alebo jej časti na verejnom zhromaždení obyvateľov a po
vyjadrení odbornej názvoslovnej komisie zriadenej okresným úradom.
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2. Označenie ulíc zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov. Vlastníci nehnuteľností, alebo
ich užívatelia sú povinní umožniť pripevnenie orientačných tabúľ jednotného typu s
názvami.
3. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva podľa ods.1 musí byť v obci primeraným spôsobom
publikované a osobitne oznámené príslušným správnym orgánom, ktoré s názvami ulíc
prichádzajú do styku alebo ich potrebujú pre svoju prácu.
§4
Obyvatelia obce
1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvateľ sa zúčastňuje na výkone samosprávy obce:
orgánmi obce
hlasovaním obyvateľov obce
verejným zhromaždením obyvateľov obce
3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto:
má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje
zdržuje sa v obci a je v obci prihlásený na prechodný pobyt
má čestné občianstvo obce

TRETIA ČASŤ
Samospráva obce
§5
Výkon samosprávy
1. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom v rámci
samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a
jeho majetku ako aj majetku vo vlastníctve štátu prenechaného obci na dočasné
hospodárenie.
2. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami v ich
územných obvodoch a taktiež s politickými stranami, politickými a záujmovými hnutiami
a štátnymi orgánmi.
3. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s okolitými obcami a mestami a svoje
vzťahy sa snaží riešiť vzájomnými dohodami.
4. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.
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§6
Orgány obce
1. Orgánmi obce sú:
obecné zastupiteľstvo
starosta obce
2. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
komisie
obecný úrad
3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon
ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Postavenie orgánov obce
§7
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na štvorročné obdobie. Výkon funkcie obecného
zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené:
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom a tiež s majetkom štátu
dočasne prenechaným do hospodárenia obce,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce,
schvaľovať rozpočet obce, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný
účet, určovať rozpočtové pravidlá,
schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
rozhodovať o prijatí úveru alebo peňažnej pôžičky,
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života
obce,
zvolávať verejné zhromažďovanie obyvateľov obce,
uznášať sa na nariadeniach obce,
určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu,
zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtové a príspevkové
právnické osoby,
schvaľovať majetkovú účasť obce v kapitálových spoločnostiach,
zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich náplň práce,
udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
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§8
Starosta obce
1. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným obce. Nie je pracovníkom
obce. Volia ho občania obce v priamych voľbách, jeho funkčné obdobie sa končí zložením
sľubu nového starostu.
2. Starosta zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a k právnickým a fyzickým
osobám.
3. Starosta vykonáva obecnú správu rozhodovaním vo veciach, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu alebo obecnej rade.
4. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Vydáva
vnútorné smernice určené pracovníkom obce.
5. Určuje plat vedúcim (riaditeľom) príspevkových organizácií, zriaďovateľom ktorých je
obec.
6. Starosta je oprávnený vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov v zmysle
rozpočtových pravidiel schválených obecným zastupiteľstvom.
§9
Zástupca starostu
1. Zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti
na výkon funkcie.
2. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktoré ho môže kedykoľvek
odvolať.
§ 10
Komisie
1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné orgány, ktoré plnia
poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených
obecným zastupiteľstvom.
3. Komisie pracujú spravidla v zložení:
predseda komisie, ktorým môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva,
a.
riadi činnosť komisie a zastupuje komisiu navonok,
tajomník komisie:
a.
organizuje činnosť komisie,
b.
vedie písomnú agendu komisie,
členovia komisie:
a. plnia jednotlivé úlohy vyplývajúce z činnosti komisie.
4. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
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Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov.
§ 11
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.
2. Je zložený z pracovníkov obce, ktorí zabezpečujú administratívne a organizačné veci
obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov obce.
3. Obecný úrad vykonáva rozhodnutia starostu v konaní, v ktorom rozhoduje o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb.
4. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.
§ 12
Hlavný kontrolór
1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich
z pôsobnosti obce. Kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce, ako aj nakladanie s
majetkom obce.
2. Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. Hlavný
kontrolór zodpovedá za svoju činnosť obecnému zastupiteľstvu.
3. Kontrolnú činnosť vykonáva podľa ročného plánu kontrolnej činnosti schvaľovaného
obecným zastupiteľstvom, pokynov starostu a uznesení obecného zastupiteľstva.
4. Kontrolnú činnosť vykonáva sám. Môže využiť aj odbornú pomoc orgánu štátnej správy,
fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by výsledok kontroly bol závislý od takejto
pomoci.
PIATA ČASŤ
Majetok obce a zásady hospodárenia sním
§ 13
Majetok obce
1. Majetkom vo vlastníctve obce sú:
hnuteľné a nehnuteľné veci, nachádzajúce sa na území obce, ktoré pôvodne
patrili obci Závažná Poruba, alebo prešli do vlastníctva obce podľa osobitných
predpisov,
majetok, ktorý obec získala vlastnou činnosťou,
majetkové práva obce a majetkové práva právnických osôb založených obcou.
2.

Obec môže nakladať s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce.

3.

Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, upravia
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najmä:
práva a povinnosti obecných rozpočtových a príspevkových organizácií,
ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec pri správe majetku, ako aj
podmienky odňatia tohto majetku.
postup prenechávania majetku do užívania a nájmu,
ktoré úkony pri nakladaní s majetkom obce podliehajú schváleniu orgánov
obce a starostu.
podmienky upustenia o vymáhania majetkových práv.
ŠIESTA ČASŤ
Obecné symboly, ich používanie a ochrana
§ 14
Symboly obce
1. Symboly obce sú:
erb obce
vlajka obce
pečať obce
obecné insígnie
§ 15
Ochrana symbolov
1. Obecné symboly treba mať v úcte a vážnosti. Je zakázané používanie symbolov obce, ktoré
by bolo nevhodné, neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom.
2. Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi obce Závažná Poruba a za ich ochranu
zodpovedá ten, kto ich použil. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s obecnými
symbolmi obce sa postihuje podľa osobitných predpisov.
3. Používanie symbolov obce a ich stvárnenie upravuje podrobne všeobecné záväzné
nariadenie obce.
SIEDMA ČASŤ
Čestné občianstvo, verejné uznanie za zásluhy
§ 16
Čestné občianstvo
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o obec a jeho obyvateľov, o
priateľstve medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Závažná Poruba.
2. Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a ktorá sa pečatí
6
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pečaťou obce.
4. Odovzdávanie listiny sa vykonáva slávnostným spôsobom.
5. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan tejto pocty nie je hodný.
§ 17
Verejné uznanie za zásluhy
1. Starosta obce môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce a jeho
obyvateľov, oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.
2. Verejným uznaním za zásluhy je listina opatrená podpisom starostu a pečaťou obce.
OSMA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
§ 18
Spolupráca s orgánmi štátu
1. Na obec sa zákonom prenášajú niektoré úlohy štátnej správy. S prenesením úloh štát
poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Obec pri plnení úloh štátnej správy podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom
osobitnými predpismi.
3. V záujme plnenia úloh štátnej správy obec spolupracuje s orgánmi štátu a poskytuje jeho
orgánom potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátnej správy alebo pre
úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi.
4. Obec vykonáva úlohy štátnej správy v rozsahu pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
§ 19
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Na plnenie úloh obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce
všeobecne záväzné nariadenie. Nariadenie nesmie odporovať ústave ani iným všeobecne
záväzným právnym normám.
2. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli obecného
úradu, najmenej do 15 dní od jeho schválenia. Účinnosť nariadenia nastáva uplynutím 15
dní od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade
živelnej pohromy, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok
účinnosti nariadenia.
3. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli obecného úradu je podmienkou jeho platnosti,
okrem toho sa nariadenie obce zverejní spôsobom v obci obvyklým.
4. Nariadenie musí byť prístupné každému na obecnom úrade.
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5. Podrobnosti o prijímaní nariadení stanoví obecné zastupiteľstvo v rokovacom poriadku.
§ 20
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo podobnej mimoriadnej
udalosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2. Právnická osoba, alebo fyzická osoba má v tomto prípade právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov. Toto právo si musí uplatniť najneskôr do dvoch rokov od ich
vzniku na obecnom úrade inak jej právo zanikne.
DEVIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút môže meniť a dopĺňať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých svojich poslancov.
2. Tento štatút schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.augusta 1999.
Zároveň zrušuje štatút Obce Závažná Poruba, ktorý bol schválený dňa 26.4.1993.
3.

Tento štatút nadobudol účinnosť dňom 1.októbra 1999.

Pavel Baráni, v. r.,
starosta obce
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