ŠTATÚT OBCE
STARÉ HORY

V Starých Horách Marec 2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory v súlade so zákonom 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento štatút obce Staré
Hory, ktorý je základným normatívnym a organizačným predpisom obce.

I.

POSTAVENIE OBCE

Čl. 1. Základné ustanovenia
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá
za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a
s vlastnými príjmami.
2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
3. Názov obce je obec Staré Hory. Miestne časti majú svoje názvy podľa historických
súvislostí a zvyklostí. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh obce.
Čl. 2. Symboly obce
1. Obec má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy
2. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce

Čl. 3. Územie obce
1. Územie obce Staré Hory je tvorené jedným katastrálnym územím
2. Katastrálne územie obce má rozlohu 4 156 ha

Čl.4. Označovanie ulíc, verejných priestranstiev a súpisných čísiel stavieb

1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce.
2. Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie
evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom
stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak
sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.
3. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného
čísla a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia; ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo
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aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu
vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi
súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
4. Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb
prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do
Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho
referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania
rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov
ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov.

II.

Orgány obce

Čl. 1. Obecná samospráva
Práva, povinnosti a spôsob výkonu práce orgánov obce upravuje zákon č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení
1.
-

Orgánmi obce sú
obecné zastupiteľstvo,
starosta obce (ďalej len „starosta“).
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupca starostu môže
byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta
odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od
odvolania zástupcu starostu.

2. Konanie v mene obce
- V mene obce koná starosta, ktorý je jej štatutárnym orgánom.
- Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí poveriť v stanovenom
rozsahu zástupcu starostu. Rozsah zastupovania v prípade potreby určí starosta
podľa konkrétnej situácie, vždy písomne.
- Starosta obce vydáva vnútro organizačné normy obce ako sú príkazy, smernice tam,
kde to vyžaduje právny predpis, alebo kde je žiadúce niektoré vzťahy upraviť takouto
formou.
3. Obecné zastupiteľstvo
- Obecné zastupiteľstvo má 5 členov
- Obecné zastupiteľstvo zriadi alebo zruší podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj
ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Orgány obce pri
svojom rozhodovaní nie sú viazané uzneseniami komisií
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4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie
-

-

Komisiu pre ochranu verejného záujmu zriadenú ústavným zákonom č.357/2004 Z.
z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Pôsobenie komisie upravuje uvedený
ústavný zákon
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu je stálym,
iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Komisia preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a
v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie
konania vo veci ochrany verejného záujmu,

Vo vlastnej pôsobnosti zriaďuje obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory
nasledovné komisie
-

Komisiu finančnú
Komisiu stavebnú
Komisiu športovú
Komisiu kultúrnu

5. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce Staré Hory
6. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva určuje rokovací poriadok. Na prijatie
rokovacieho poriadku je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov obce Staré
Hory.
7. Hlavný kontrolór
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Na
zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

III.

Komisie

Popisy činnosti komisií Obecného Zastupiteľstva.
Návrh na členstvo v komisii musí obsahovať minimálne meno a priezvisko uchádzača,
trvalý pobyt uchádzača, povolanie, odbornosť a súčasné zamestnanie, písomný
súhlas s obsadením miesta člena komisie, konečný návrh zloženia komisie, ktorý je
OZ predkladaný na schválenie a je vopred prekonzultovaný a odsúhlasený
navrhovaným predsedom komisie. Predsedov a členov komisií schvaľuje OZ na
zasadaní zastupiteľstva
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Základné funkcie komisií zriadených OZ Staré Hory
1. Poradná funkcia komisií :
vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej
pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave
materiálov pre OZ prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti
pôsobenia komisie vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené Obecným zastupiteľstvom
alebo starostom.
2. Iniciatívna funkcia komisií
vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti,
patriacich do oblasti ich pôsobenia posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií
a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OZ
dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia
spolupôsobia pri príprave materiálov na OZ podieľajú sa na tvorbe podkladov pre
návrh rozpočtu Obce v rámci svojej pôsobnosti
3. Kontrolná funkcia komisií
kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OZ kontrolujú dodržiavanie a prácu s
VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok,
ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce.

Finančná komisia
-

Dáva návrhy na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu obce

-

Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmien, k správam o čerpaní rozpočtu a k
záverečnému účtu obce,

-

Predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva, navrhuje
parametre všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,

-

Dáva návrhy na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, posudzuje žiadosti
o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie
obecného zastupiteľstva,

-

Dáva návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko
zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších
občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej
správy opatrovateľská služba, posudzuje návrhy na sociálne - právnu ochranu detí a
mládeže posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
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Stavebná komisia
-

-

-

Spolupracuje na tvorbe koncepcií z hľadiska rozvoja obce,
Spolupracuje na podkladoch pre projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v
oblasti svojej pôsobnosti,
Spolupracuje na obnove historických pamätihodností obce
Navrhuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov
obce a rozvoja obce, usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v
obci,
Posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a
zmeny,
Spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce
z územnoplánovacieho hľadiska, predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a
miestnych komunikácií.
Spolupracuje so pri návrhoch na rozvoj verejného osvetlenia,
Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, spolupôsobí pri správe a
údržbe verejnej zelene,
Pomáha pri tvorbe systému nakladania s komunálnym odpadom, v príslušnej oblasti
pôsobnosti,
Spolupracuje na systéme budovania a zlepšovania pre zásobovanie vodou, riešení
pre odpadové vody.
Športová komisia

-

Dáva návrhy a spolupracuje pri rozvoji telesnej kultúry a športu v obci,

-

Spolupôsobí pri organizácii športových podujatí a jednotlivých športových aktivít,
zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku na verejných
priestranstvách, vo verejných miestnostiach, pri športových a kultúrnych
podujatiach,
Podporuje a pomáha rozvíjať pohybové aktivity v škole a materskej škole

-

Posudzuje a dáva návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry, vyjadruje sa k využitiu
a činnosti v športoviskách na území obce,

-

Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu, spolupôsobí pri príprave
kalendára športových podujatí v obci a v regióne.
Kultúrna Komisia

-

Spolupôsobí, navrhuje a pomáha pri koordinácii jednotlivých kultúrnych aktivít

-

Podporuje rozvoj kultúrnych aktivít v školských zariadeniach

-

Spolupracuje, posudzuje a prispieva k rozvoju kultúrneho života v obci.

-

Navrhuje a kontroluje zlepšenie využitia kultúrnych zariadení v obci,

-

Posudzuje a spolupracuje pri návrhoch na ochranu
pamätihodností
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kultúrnych pamiatok,

a

-

Napomáha pri správe a údržbe miestnych historických pamiatok,

-

Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,

-

Spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a v
regióne.

-

Pomáha pri rozvoji tradičných aktivít ktoré tvoria kultúrne dedičstvo obce

-

Tvorí plán kultúrnych a obecných spoločenských aktivít v obci. Zúčastňuje s na ich
príprave a organizácii
Zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku na verejných
priestranstvách, vo verejných miestnostiach, na kultúrnych podujatiach,

-

Práca komisií:
-

Komisie zasadajú minimálne raz za 3-mesiace a to v termínoch určených
pracovným plánom jej činnosti, ktorý je zostavený v súlade s plánom práce OZ,
prípadne podľa potreby na prerokovanie požiadaviek, podnetov a návrhov, ktoré patria
do pôsobnosti komisie.

-

Komisie pracuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné

-

Plán činnosti komisie, predloží predseda komisie najneskôr do 15-nácteho dňa
nasledujúceho mesiaca po schválení členov komisie OZ.

-

Komisie hlasujú uznesením. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie

-

Zasadnutia komisie sa môže zúčastniť aj starosta obce. Ak požiada o udelenie slova,
predseda komisie mu ho udelí .

-

Stanovisko komisia zaujíma k materiálom, ktoré sama nevypracovala, ani
neiniciovala, ak takýto materiál bude predmetom rokovania zasadnutia OZ, ku
ktorým bola požiadaná, aby sa k nim vyjadrila, ku ktorým vyjadrenie sa komisie
vyplynulo z rokovacieho poriadku OZ, alebo z náplne činnosti komisie.

-

Zo schôdze komisií sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda komisie, alebo
ten kto ho zastupuje. Zápisnice sa odovzdávajú starostovi na archivovanie

IV.

Účasť občana na samospráve obce

1. Obyvateľ sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä voliť orgány
samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce, hlasovať o
dôležitých otázkach života a rozvoja obce ( miestne referendum), zúčastňovať sa
na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor
a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
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2. Obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce, používať
obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely. Požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho
majetku nachádzajúceho sa v obci, požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc
orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný ochraňovať majetok obce a
podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú
vykonávané v záujme obce.
4. Podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci.
Napomáhať udržiavať poriadok v obci. Poskytovať podľa svojich schopností
a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo havárie v obci.
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
6. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na území obce
nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

V.

Kontrolór obce

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Kontrolóra volí a
odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa
jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom
obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
2. Kontrolór najmä vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a
hospodárenia s majetkom obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu
rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom
zastupiteľstve,
3. Predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
4. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti.
5. Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly
hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a
na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným.
7. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných
dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií,
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vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov
potrebných na výkon kontroly

8. Predkladá obecnému zastupiteľstvu plán práce kontrolnej činnosti na polročné
obdobie.

VI.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Staré Hory

Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje obec Staré Hory Dobrovoľný
hasičský zbor obce.
1. Úlohy dobrovoľného obecného hasičského zboru
- Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý
plní úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
-

Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch,
živelných pohromách, haváriách a iných nežiaducich udalostiach s cieľom
zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a
odbornej kvalifikácie.

2. Obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri:
-

zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov dobrovoľného hasičského zboru
obce
zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti dobrovoľných hasičských zborov obce a pri
údržbe obecnej hasičskej zbrojnice
pri vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti dobrovoľného
hasičského zboru
rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov dobrovoľných hasičského zboru obce
zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov
obce,
výbere odborne spôsobilej osoby do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru
obce.
plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

3. Vymedzenie majetku:
Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení
neskorších predpisov je budova hasičskej zbrojnice resp. hasičskej stanice, hasičská
technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi majetkom obce.
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VII.

Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa štatút obce Staré Hory, schválený uznesením obecného zastupiteľstva z 1.
októbra 2015
2. Tento štatút obce Staré Hory schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 21.
marca 2019 a nadobúda účinnosť 1. apríla 2019
3. Na zmenu a doplnenie štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva
4. Výkon pôsobnosti samosprávnych orgánov obce musí byť v súlade s týmto štatútom
obce Staré Hory

V Starých Horách 21. marca 2019

Ing. Marián Gajdoš,
starosta
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