Obecné zastupiteľstvo v DOĽANOCH na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

ŠTATÚT OBCE
DOĽANY
Prvá časť
§1
Základné ustanovenia
1. Štatút obce Doľany je základným organizačným predpisom obce a so
všeobecnými záväznými nariadeniami tvorí právnu štruktúru pre plynulý
chod obce.
2. Štatút obce Doľany v spojitosti so všeobecnými záväznými nariadeniami v
súlade s platnými právnymi predpismi určuje obci pri výkone samosprávy
postavenie, pôsobnosť a rozvoj obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
práva, povinnosti a pôsobnosť orgánov samosprávy obce a ich vzájomná
spolupráca pri plnení úloh vyplývajúcich z ich povinnosti hospodáriť s
majetkom obce, zveľaďovať to, vytvárať rozpočet obce a jeho provizórium,
rieši tiež vzťahy medzi občanmi a orgánmi samosprávy a medzi občanmi
navzájom, rieši formy a zásady spolupráce z inými obcami a
podnikateľskými subjektami, rieši udeľovanie čestného občianstva.
§2
Postavenie obce
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, ktorý združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
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2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
3. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia
spoločného prospechu najmä pri plnení úloh vyplývajúcich z prechodu
kompetencií na samosprávu, ktoré by ináč sama obec nezvládla.
4. Územie obce je územný celok, v ktorom je možné vykonávať zmeny len
podľa osobitných právnych predpisov.
5. Obec má právo na svoje obecné symboly.
6. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom
za podmienok stanovených týmto štatútom v spojitosti so všeobecne
záväznými nariadeniami obce podľa platných právnych noriem Slovenskej
republiky.
7. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len
zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.
§2a
Symboly obce
Obecné symboly sú : a/ erb obce
b/ zástava obce
c/ pečať obce
1. Erb obce tvorí :
v červenom štíte nad čiernym položeným, na chrbte ležiacim drakom
strieborný rytier na striebornom koni, v pravici s ľavošikmo sklonenou
kopijou, v horných rohoch štítu po jednej zlatej, rovnakostredej a
rovnakokališnej ruži.
2. Erb obce sa používa:
•

na pečiatkach obce
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•
•
•
•
•
•
•

na insigniach starostu
na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce Doľany a
uznaniach obce
na budovách, kde má sídlo obecný úrad
na označeniach katastrálneho územia obce
na rokovacích miestnostiach orgánov obce
na preukazoch poslancov obce, ako aj pracovníkov obce
na označeniach vozidiel obce
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od
platenia poplatkov.
3. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy ak obsahujú nariadenia,
uznesenia, alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité
skutočnosti, alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa
zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa
výlučne starosta.
4. Za správne zaobchádzanie s erbom a zástavou obce a za ich ochranu
zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ho použila, alebo
používa. Každý je povinný reagovať na výzvu odstrániť neoprávnene, alebo
nesprávne použitie erbu.
5. Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu použitia
erbu a zástavy obce ako aj výšku poplatkov a sankcie za ich neoprávnené,
alebo nesprávne používanie.
6. Zástava obce je odvodená od sfarbenia erbu. Skladá sa zo šiestich
pozdlžných pruhov vo farbách žltej(1/8), červenej (2/8),bielej(1/8), čiernej
(1/8),červenej (2/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
7. Zástavu obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach obecného charakteru a to vyvesením na
budovách, v ktorých sídlia. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta obce,
ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať
aj vo verejných priestoroch, pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestnosti a
sieni, ktoré sú prístupné verejnosti. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka
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SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba,
pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
8. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a
sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Pri používaní
a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané následovné pravidlá:
a/ zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať
do ružice
b/ na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo
odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
9. Pečiatka obce je kruhová bez heraldického šrafovania. Stred vypĺňa obecný
erb, ktorý môže byť vyobrazený aj bez štítu. Kruhopis obsahuje text: „OBEC
DOĽANY“. Začiatok a koniec kruhopisu je oddelený ružičkami.
10. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho
občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. Pečať
uschováva starosta obce.
§3
Obyvatelia obce
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá ma na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce tým, že sa zúčastňuje na
voľbe orgánov samosprávy obce, že môže byť volený do samosprávy obce,
zúčastňuje sa na hlasovaní o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
/miestne referendum/ zúčastňuje sa na verejných zhromaždeniach obce,
vyjadruje na nich svoj názor, zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, obracia sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány
obce, používa obvyklým obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci
pre verejné účely, požaduje pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc
orgánom obce a v súvislosti s tým je povinný ochraňovať majetok obce,
životné prostredie, napomáhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať podľa
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svojich schopnosti a možnosti osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou.
5. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na území obce
nehnuteľný majetok, platí obci miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci
prihlásený na prechodný pobyt, má čestné občianstvo obce. Nemôže sa však
zúčastňovať volieb do samosprávy obce a nemôže byť volený do orgánov
samosprávy obce.
6. Všetky práva a povinnosti obyvateľov obce sú určené zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov o
obecnom zriadení.
§4
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej majetku ,všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávu pôsobnosť
upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát,
alebo iná právnická a fyzická osoba.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a/ orgánmi obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce
3. Obec pri výkone samosprávy.
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným i
nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prenechaným
obci do užívania,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c/ rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich
správu,
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d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vydáva súhlas, záväzné stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti
právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce,
vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e/ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby utvára a chráni zdravé podmienky a
zdravý spôsob života, chráni životné prostredie, oko aj utvára podmienky na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelanie, kultúru, osvetovú činnosť
záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
g/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a
zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
h/ vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce rozvoja obce,
i/ zakladá, zriaďuje, zrušuje, kontroluje podľa osobných predpisov svoje
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a obchodné
spoločnosti,
j/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja
obce,
k/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, ochranu kultúrnych pamiatok, plní úlohy
na úseku sociálnej pomoci, vykonáva osvedčovanie a odpisov na listinách,
vedenie obecnú kroniku.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej
pôsobnosti obce.
5. Obec v záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj fyzickými osobami
v obci.
§5
Vzťah štátu a obce
1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úkony štátnej správy. S
prenesením úloh štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne
prostriedky.
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2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
3. Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri
prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tom čase žiadne opatrenia
na zabezpečenie jej výkonu, krajský úrad ju písomne vyzve na nápravu a určí
jej na to lehotu.
4. Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, príslušný na konanie je
orgán miestnej štátnej správy oprávnený konať podľa osobitného predpisu.
5. Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky
za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.
7. Pri novelizácií zákonov SR v súvislosti z prechodom kompetencií zo štátu na
samosprávu obce obecné zastupiteľstvo schváli dodatok k tomuto štatútu.
§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia, ktoré nie sú v
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
medzinárodnými zmluvami.
2. Vo veciach v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať
nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
3. Nariadenie sa musí vyhlásiť vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci
najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 16. Dňom od vyvesenia, ak v ňom
nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
4. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade.
§7
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych
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dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a/ príjmy z majetku obce
b/ príjmy z podnikateľskej činnosti obce
c/ výnosy z miestnych daní a poplatkov obce
d/ podiely na daniach v správe štátu
e/ výnosy z pokút uložených za priestupky
f/ iné príjmy
2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3. Na plnenie rozvojového programu obce je možné použiť prostriedky zo
štátnej dotácie a svetových fondov pre rozvoj.
4. Podrobnejšie podmienky financovania obce úpravy obecné zastupiteľstvo.
§8
Majetok obce
1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovávať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprístupné, ako osobitný predpis neustanovuje inak. Obec môže zveriť svoj
majetok do správy subjektom, ktoré vytvorila za účelom podnikania.
4. Majetok obce sa používa najmä:
a/ na verejné účely
b/ na podnikateľskú činnosť
c/ na výkon samosprávy obce
5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /najmä pre miestne komunikácie a
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iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým
spôsobom používať.
6. Majetok obce, ktorý je určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový
základ pre právnickú osobu vytvorenú obcou za účelom podnikania podľa
osobitných predpisov.
7. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce je možne použiť na plnenie
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
8. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
9. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a ma majetkovú
zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu pokiaľ osobitné predpisy
neustanovujú inak.
§9
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy
obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja
a finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám.
3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený na 15 dní na mieste tomu
určenom, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť, to platí aj o záverečnom
účte.
4. Na krytie mimoriadných výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec
rozhodnúť o prijatí úveru alebo pôžičky.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného
fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Obec vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších právnych predpisov. Ročnú účtovnú závierku overuje auditor.
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Auditor overuje aj ďalšie skutočnosti podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych
predpisov.
7. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah ustanovuje zákon NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§9a
Rozpočtové provizórium
1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom
rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára
rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom
rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase od rozpočtového
provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom.

DRUHÁ ČASŤ
§ 10
Orgány obce
Orgánmi obce sú
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov
zvolený v priamych voľbách obyvateľmi obcena štyri roky, ktorého funkčné
obdobie zaniká zložením sľubu novozvolených poslancov obce.
2. Funkacia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlúčiteľná sfunkciou
určenom podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
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neskorších právnych predpisov.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce najmä

•
•
•
•
•
•
•
•

a/ určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom oce a majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a
kontroluje hospodárenie s ním
schvaľuje každý predaj a nákup investičného majetku obce nad
rámec pädesiattisíc korún slovenských
schvaľuje zmluvné prevodynehnuteľného a hnuteľného majetku
schvaľuje nakladanie s majetkovými právami
schvaľuje aukčný predaj vecí obce
schvaľuje každý výdaj obce nad rámec pädesiattisíc korún slovenských
jednorázovo
schvaľuje prenajatie obecného majetku inými osobami podľa prijatých
všeobecne záväzných nariadení obce
schvaľuje spôsob využitia obecného majetku podľa prijatých všeobecne
záväzných nariadení obce

b/

schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet obce, rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky, o prevzatí dlhu
a o prevzatí ručiteľského záväzku

c/

schvaľuje plat starostu, rešpektujúc pri tom zákon č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov

d/

schvaľuje územný plán obce, alebo jej častu a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce

e/

rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane, miestnych poplatkov a určuje
náležitosti miestnej dane

f/

vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života
a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov

g/ určuje organizáciu obecného úradu, volí hlavného kontrolóra, určuje mu
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plat a určuje podmienky prijatia zamestnancov obce do pracovného pomeru
h/ schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa
zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov
i/

schvaľuje rokovací poriadok

j/ zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a
na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich
k/ zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje
zástupcov obce do ich orgánov
l/ zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich
práce
m/ udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznameniania a ceny
4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obvateľov obce /miestne
referendum/podľa zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
5. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovaťo akejkoľvek ďalšej
otázke života obce
§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva
mesiace.Jeho zasadanie zvoláva a vedie starosta obce. Ak požiada o zvolanie
zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného
zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní
od
doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva je možné uskutočniť vtedy, ak ho
starosta
nezvolá, v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu, alebo iný
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poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň
3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo ak ide o mimoriadne
zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Na prijatie uznesenia obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov a na prijatie nariadenia je potrený súhlas trojpätinovej väčšiny.
Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa tj. ak nie je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, starosta zvolá do 14 dní
nové zasadnutie.
3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím vo
veci, pre ktorú bol pradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné
zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú
informácie alebo veci chranené podľa osobitných zákonov / o bankách, o
správe daní a poplatkov o ochrane osobitných údajovv informačných
systémoch/
5. Ak na rokovaní žiada o slovo obyvateľ obce, udelí sa mu.
6. Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr
do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva.
§ 13
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je
starosta.Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie skončí
zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť asvedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
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republiky.Ústavu Slovenskej republilky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

•
•
•
•
•

•
•
•
•

3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
poslanca obecného zastupiteľstva
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej bol zvolený
predsedu samosprávneho kraja
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
4. Starosta obce:
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich
uznesenia
vykonáva obecnú správu
zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú štatútom obce
vyhradné obecnému zastupiteľstvu.
5. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahov obce a v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych
vzťahoch je srávnym orgánom.
6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že
ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta
prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva před pozastavení jeho výkonu v
obecnej rade. Uznesenie obecnej rady však nie je záväzné.
7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený
môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov
všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí
do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
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8. Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie pokutu do 200 000,- Sk ak:
•
poruší nariadenie
•
neudržuje čistou a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej
nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.
•
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom
poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
9. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o
tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch
rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinosti podľaods. 8
písm. c/. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas
trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty
sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.
10. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
§ 13 a
Mandát starostu obce zaniká
Mandát starostu zaniká podľa ustanovení zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších novelizácii.
§ 13 b
Zastupovanie starostu
1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
zastupuje jeho zástupca, ktorého nanávrh starostu na tento účel zvolí
spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov
obecného zastupiteľstva, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím
funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí taj aj bez návrhu
starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
2. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností,
ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
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3. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13 a
ods. 3, ak ho nezvolá starosta.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy
Starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu.
5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5 patrí plat
podľa osobitného zákona.
§ 14
Komisie
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, jako svoje stále alebo
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
§ 15
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné aadministratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, jako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad svojou činnosťou:
•
zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
•
zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva a komisií, zapisuje priebeh rokovaní obecného zastupiteľstva
a komisií.
•
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v
spránom konaní
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•
•

vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstvaa rozhodnutia
starostu
spracuváva účtovníctvo obce, rozpčtových a príspevkových organizácií,
ktoré založilo obecné zastupiteľstvo.
3. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
§ 16
Hlavný kontrolór
1. Obecné zstupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného
kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí
tohoto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór
je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodovedá obecnému
zastupiteľstvu.

•

•
•
•
•

2. Hlavný kontrolór najmä
vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozočtu obce a hospodárenia s
majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácii obce.
vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu
obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti
spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly
hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s
hlasom poradným.
4. Hlavný kontrolór je oprávneny nahliadať do účtovných a pokladničných
dokladov, jako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných
operácií, vedenia účtovníctva, nakladania smajetkom obce a do iných
dokladov potrebných na výkon kontroly.
5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

poslanca obecného zastupiteľstva
starostu
člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou
iného zamestnanca obce
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí
vzdaním sa funkcie
odvolaním z funkcie
uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený
smrťou
7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
bol právolatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne
odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený
vykonáva funkciu podľa odseku 5
hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie
bol pozbavený spôsobilostina právne úkony alebo jeho spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená
§ 16a
Hlavný kontrolór viacerých obcí

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce
podľa osobitného zákona

TRETIA ČASŤ
SPOLUPRÁCA OBCÍ
§ 17
Formy a zásady spolupráce
1. Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia
obcí, zriadením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
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2. Majetok, ktorý obce získajú na základe zluvy uzavretej za účelom
uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej
osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom
všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom
spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce
nedohodnú inak.
3. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a
súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci
rovnaké postavenie.
§ 17a
Zmluvy
Zmluvy sa uzatvárajú v znení § 20 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. a neskorších
novelizácií o obecnom zriadení.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 18
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

•
•

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä:
zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastní,
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktrých
bol zvolený,
dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

•
•
•
•

2. Mandát poslanca zaniká
odmietnutím sľubu alebo z ložením sľubu s výhradou,
uplynutím funkčného obdobia,
vzdaním sa mandátu
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právopratným

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,
pozbavenílm spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti
na právne úkony,
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe r
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva,
v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
zrušením obce
smrťou
3. Poslanec je oprávnený najmä
predkladať obecnému zastupiteľstvu ostatným orgánom návrhy,
požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených
obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré
vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa
dôsledkov ich podnikania v obci,
zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a
oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre
riadny výkon poslaneckej funkcie.
4. Fukcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu.
Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s
výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre
zamestnancov v pracovnom pomere.
5. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani
nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo odbobného pomeru.
Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných
predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktoré nie sú poslancami. Obec
uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy
alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktoré nie sú v pracovnom alebo
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obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
6. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a
činnosti obecného zastupiteľstva.
§ 19
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch, alebo
povinnostiach právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej
správy starosta obce sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s
týmito odchýlkami
•
o tom, či je zamestnanec obce výlučený z prejednávania věci a prípravy
rozhodnutia starostu, rozhoduje sarosta
•
o odvolaní proti rozodnutiu starostu rozhoduje orgán štátu príslušný podľa
osobitných predpisov. Tento orgán je príslušným preskúmať aj právoplatné
rozhodnutie starostu mimo odvolacieho konania a v konaní o proteste
prokurátora,
•
výkon rozhodnutia starostu uskutočňuje obecný úrad.
2. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a
povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje pri výkone
samosprávy starosta, vzťahuje sa všeobecný predpis o správnom konaní
zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
a/ o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu rozhoduje súd
b/ orgán rozhodujúci o opravnom prostrieku, ak sú na to dôvody, rozhodnutie
zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, rozhodnutie nemôže
zmeniť,
c/ v prípade nečinnosti starostu sa účastník konania môže domáhať na súde
rozhodnutia o povinnosti starostu začať správne konanie, pokračovať v ňom
alebo vydať rozhodnutie v správnom konaní, a to do dvoch mesiacov od
podania návrhu na začatie správneho konania alebo od posledného úkonu
starostu v správnom konaní, najneskôr však do jedného roka od ich
vykonania.
d/ príslušný na rozhodnutie podľa bodu a/ až c/ je príslušný okresný súd
3. Na

výkon

všeobecného

dozoru

nad

dôsledným

vykonávaním

a
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zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
obcami sa vzťahujú všeobecné predpisy o výkone prokurátorského dozoru
vyloženého v zákone č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre.
§ 20
1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť
v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
3. Tento štatút obce schválilo Obecné zstupiteľstvo v Doľanoch dňa 28.5. 2007
a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

V Doľanoch 28. 05. 2007
Štefan Kamenický
starosta obce
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