Obec Malé Kršteňany

Štatút obce

Schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Malé Kršteňany dňa
05.07.2012

Malé Kršteňany 2012

ŠTATÚT obce Malé Kršteňany
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch
podľa ust. zák.č.369/90 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZoOZ) vydáva tento štatút obce.
§ 1 Úvodné ustanovenie
Štatút obce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako právnickej
osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych predpisov
a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce – sústavu jej orgánov, ich
hlavné úlohy a vzťahy.
§ 2 Územie obce
2.l. Obec Malé Kršteňany je samostatný, samosprávny územný celok. Má jedno katastrálne
územie: Malé Kršteňany.
Jeho katastrálne územie susedí s katastrami obcí Malé Uherce, Partizánske, Veľké
Kršteňany, Bystričany, Oslany, Pažiť.
2.2. Symboly obce § 1 b ZoOZ
Obec Malé Kršteňany má vlastné symboly a to:
ERB
Vlajka
Pečať
2.3. ERB obce tvorí: v červenom štíte zo zlatého plamenného nimbu vyrastajúca strieborná,
zlatovlasá, zlato korunovaná Panna Mária v ľavici so zlatým ľaliovým žezlom, pravou rukou
držiaca strieborného zlatovlasého Ježiška so zlatou plienkou.
a/ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Záujemca o používanie
obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu a jeho úplné
grafické vyobrazenie.
b/ Erb sa používa okrem uvedeného v § 1b/ ZoOZ aj na listinách o udelení čestného
občianstva Obce Malé Kršteňany, ceny Obce Malé Kršteňany.
d/ Každý je povinný na výzvu starostu obce odstrániť neoprávnene, alebo nesprávne použitý
erb.
2.4. VLAJKA pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov, červeného žltého, červeného a bieleho,
Vlajka je ukončená tromi cípmi a pomer jej strán je 2:3.
a/ Vlajku Obce Malé Kršteňany možno použiť okrem uvedeného v § 1b/ ZoOZ aj vo
verejných
sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení prístupných verejnosti.
b/ Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar a sníma sa z neho pomaly a dôstojne, pri
snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
c/ Vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
Nesmie byť na nej žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj a pod.
e/ Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
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2.5. PEČAŤ obce vychádza z erbu obce, je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom
Obec Malé Kršteňany.
a/ Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy.
b/ Pečať uchováva starosta obce.
2.6. Označovanie ulíc a číslovanie stavieb - § 2 b – 2d ZoOZ
V obci pre malý počet nie sú ulice označované. Súpisné číslo sa stavbám určuje do poradia
podľa vydaných kolaudačných rozhodnutí.
§ 3 – Obyvatelia obce
/§3 ZoOZ/
3.1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na
samospráve obce, okrem práv má aj voči obci povinnosti.
3.2. Obec Malé Kršteňany môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo Obce Malé Kršteňany
b) cena Obce Malé Kršteňany
Verejné uznania a pochvaly sa udeľujú resp. odovzdávajú spravidla pri slávnostných
príležitostiach, napr. pri slávnostnom zasadnutí OcZ.
Evidencia sa vedie v kronike obce. Zápis obsahuje mená a hlavné údaje ocenených a stručné
zdôvodnenie udeleného verejného uznania a pochvaly.
3.3 Čestné občianstvo Obce Malé Kršteňany sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo
svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť
aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapisuje do Kroniky obce Malé Kršteňany. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce
môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.
3.4. Cena Obce Malé kršteňany sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti.,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
Návrhy na udelenie ceny môžu Obecnému zastupiteľstvu v Malých Kršteňanoch predkladať
poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam a odovzdá sa
rodinným príslušníkom pocteného.
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3.5. Kronika Obce Malé Kršteňany sa vedie v úradnom jazyku.. Spracovaním zápisov do kroniky
je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta. Text zápisu do kroniky
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo po predbežnom posúdení a vyjadrení OcZ.
3.6. Pomoc obyvateľov pri mimoriadnych situáciách.
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie,
stravu alebo inú materiálnu pomoc.
§ 4 - Spôsob zverejňovania
/§ 6 ods.3),4), § 9 ods.3) ZoOZ/
4.1. Všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len VZN/ obce, návrh rozpočtu, zápisnice a uznesenia
OcZ a iné dôležité dokumenty sa zverejňujú na úradnej tabuli obce Malé Kršteňany.
4.2. Ostatné doklady a informácie sú poskytované v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám.
§5
Financovanie a rozpočet obce
(§§ 7, 8, 9 ZoOZ)
5.1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a dotácií zo štátneho
rozpočtu.
5.2. Základom finančného hospodárenia Obce Malé Kršteňany je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtový proces je upravený v zákone č.523/04 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákone č.583/04 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení ďalších noviel.
5.3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie
a schvaľuje záverečný účet obce.
5.4. Obecné zastupiteľstvo v Malých Kršteňanoch na základe návrhu starostu schvaľuje
rozpočtové
opatrenia uvedené v § 14 ods.2 zák.č.583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
5.5. Hospodárenie s majetkom Obce Malé Kršteňany sa riadi zákonom č.138/91 Zb. v znení noviel
o majetku obcí.
§ 6 Orgány obce
/§ 10 ZoOZ/
6.1. Obec Malé Kršteňany má tieto orgány:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo
V prípade potreby zriadi dočasné komisie na splnenie stanovenej úlohy.
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§ 7 Obecné zastupiteľstvo
/ § 11, 11 a, 11 b ZoOZ/
7.1. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Malých Kršteňanoch na volebné obdobie rokov
2011 – 2014 bol určený na 5 poslancov.
7.2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Rokovací poriadok
- Štatút obce
- VZN vyplývajúce z príslušných zákonov napr. o dani z nehnuteľnosti, o odpadoch
- ďalšie VZN vtedy, ak vznikne nutnosť ich vydania.
7.3. Na prerokovanie obecných vecí môže zvolať obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie
obyvateľov obce alebo jej časti, napr. vo veci súvisiacej s jej rozvojom (kanalizácia, ich
finančné zabezpečenie a pod.). Z verejného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
§ 8 Zastupovanie starostu
/§ 13 b ZoOZ/
8. 1. Starostu zastupuje zástupca starostu ktorého na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.
8.2. Zástupca starostu zastupuje starostu v plnom rozsahu.
8.3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia , plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
8.4. Zástupcovi starostu , ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 7.3., patrí plat podľa osobitného
predpisu.

§ 9 – Obecný úrad
/§ 16 ZoOZ/
10.1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo
zamestnancov obce.
Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce, najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva.
c/ pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom
konaní,
d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
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§ 10 – Hlavný kontrolór
/§ 18, 18a, 18 b, 18 c, 18d, 18 e, a 18 f/ a 19 ZoOZ /
11.1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje Obecné zastupiteľstvo. Jeho úlohy vyplývajú
z uvedeného § zákona o obecnom zriadení.
11.2. Hlavného 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. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a
nestranne, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
majetkovými právami obce ako aj s majetkom, ktoré obec užíva podľa osobitných predpisov.
11.3. Hlavný kontrolór najmä:
vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom
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
11.4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
a môže sa zúčastňovať zasadnutí komisií.
11.5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do
iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s
majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
11.6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou o poslanca obecného zastupiteľstva
11.7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká o vzdaním sa funkcie o odvolaním z funkcie o
uplynutím funkčného obdobia o smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho o dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola
jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená o dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku,
ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený o dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa §
18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení
11.8. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť
hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca a hrubo alebo
opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne
upozornený obecným zastupiteľstvom o uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom
podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch
11.9. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.
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§ 11 – Spolupráca obce
/§ 20 – 21 ZoOZ/
12.1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne špecializovanými úradmi
štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a
ďalšími
štátnymi
orgánmi
(prokuratúrou,
súdom,
políciou
a
pod.).
12.2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na území obce.
§ 12 – Záverečné ustanovenie
(§ 27 ZoOZ/
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.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Schválením tohto štatútu Obecným zastupiteľstvom sa končí platnosť predošlého štatútu
schváleného dňa 23.04.2003
Štatút obce Malé Kršteňany v tomto znení nadobudol platnosť schválením Obecným
zastupiteľstvom uznesením č. VIII./2./d)

Starosta obce Malé Kršteňany
Jaroslav K o p á l

Vyvesené pred schválením: 19.06.2012
Zvesené pred schválením:

04.07.2012

Vyvesené po schválení:

06.07.2012

Zvesené po schválení:
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