Obec Horná Ves
Štatút
obce
Horná Ves

Schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Vsi
č. 75/0308 zo dňa 2. 9. 2003

Účinný od 17. 9. 2003

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Vsi na základe § 23, odsek 1, pís. c) zákona 369/90 Zb.
O obecnom zriadení v platnom znení vydáva pre katastrálne územie obce Horná Ves tento
Štatút obce.

§1
Základné a všeobecné ustanovenie
1. Obec Horná Ves (ďalej len obec) je samostatným samosprávnym územným celkom
Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Územie obce tvorí katastrálne územie obce Horná Ves.
3. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.
4. Obec má právo na svoje symboly.
5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.
§2
Obyvatelia obce a ich účasť na samospráve obce
1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je v obci prihlásený na trvalý pobyt.
Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má pritom právo najmä:
voliť orgány samosprávy obce a byť do orgánov samosprávy obce zvolený,
hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach
obyvateľov a vyjadriť na nich svoj názor,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať dohodnutým spôsobom obecné zariadenie a ostatný obecný majetok, slúžiaci pre
verejné účely,
f) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
2.
a)
b)
c)

3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce. V súvislosti s tým, je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia obce,
c) napomáhať udržiavať poriadok obce,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
4. Ak to povaha povinnosti obyvateľa a právo obce pripúšťa, možno rozsah, povahu
a konkretizáciu povinností obyvateľa upraviť všeobecne záväzným nariadením obce
(napr. pri zabezpečovaní čistoty obce, likvidácie odpadu, udržiavanie a starostlivosti
o verejné priestranstvá a plochy).
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú a okamžitú pomoc v jeho náhlej
núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou a inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
6. Na samospráve má právo podieľať sa aj ten kto:
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a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň
alebo miestny poplatok,
b) zdržuje sa a je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
Na osoby tu uvedené sa nevzťahuje právo podľa § 2, odst.2 pís. a) a § 2, odst.2 pís. b) tohto
štatútu.
§3
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo
fyzickej osobe.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
§4
Orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Pôsobnosť obecného
zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení. Organizačné otázky a spôsob rokovania
obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok tohto orgánu.
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho
obyvatelia obce na štyri roky v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym zástupcom vo
veciach majetko-právnych a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce, ako aj
správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch. Podrobne je jeho pôsobnosť
upravená Zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo podľa ust. § 10 ods 2 Zákona o obecnom zriadení zriadilo tieto
svoje orgány:
a) obecná rada,
b) komisia obecného zastupiteľstva
c) obecný úrad.
a) Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí spravidla na
celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva s tým, že súčasne plní funkciu poradného
orgánu starostu obce. Jej pôsobnosť je upravená Zákonom o obecnom zriadení.
b) Komisia obecného zastupiteľstva je jeho poradný a kontrolný orgán, ktorý je zložený
z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce. Zriaďuje ju obecné
zastupiteľstvo, a to ako stálu alebo dočasnú. Zároveň vymedzuje jej zloženie a úlohy.
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c) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Jeho prácu
vedie a organizuje starosta obce. Pôsobnosť obecného úradu upravuje Zákon o obecnom
zriadení, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a organizačný poriadok obecného
úradu.
3. Hlasovanie obyvateľov obce vyhlasuje v prípadoch a za podmienok ustanovených
Zákonom o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo.
4. Obecné zastupiteľstvo môže zvolaťverejné zhromaždenie obyvateľov obc na prerokovanie
obecných vecí.
5. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo ak to stanovuje osobitný zákon, aj iné
stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
6. Obec spravuje svoje vnútorné veci v rozsahu uvedenom v Zákone o obecnom zriadení
a taktiež v tých oblastiach, v ktorých mu je správa zverená osobitnými zákonmi alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§5
Vzťah štátu a obce
Vzťah štátu a obce upravuje Zákon o obecnom zriadení.

§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Na plnenie úloh samosprávy obce ( § 4, dos. 3 Zákona o obecnom zriadení a ust., alebo ak
to ustanovuje zákon) obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej
len nariadenia). Všeobecne záväzné nariadenie musí spĺňať požiadavky zákona a má
formu predpísanú rozhodnutím starostom obce.
2. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli obce najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie
je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného
ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na
zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
3. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti. Nariadenia
musia byť každému prístupné na Obecnom úrade v Hornej Vsi.

§7
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami
obce sú príjmy uvedené v § 7 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení.
2. Obec môže financovať rozvojový program obce alebo iné úlohy, na ktorých má záujem
štát, z účelových štátnych dotácií, ak mu budú poskytnuté.
3. Obec môže financovať plnenie úloh samosprávy, ak vlastné príjmy na to nepostačujú,
z neúčelových štátnych dotácií poskytnutých podľa normatívu určeného Vládou SR
v prípade, že budú poskytnuté.
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4. Na plnenie svojich úloh môže obec zriadiť účelové obecné fondy.
5. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami,
právnickým alebo fyzickými osobami.
6. Obec bude využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky a iné) aj ako účinné regulatíva
na podporu ochrany životného prostredia.

§8
Majetok obce
1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Vzťahy obce k majetku obce a vzťahy obyvateľov obce k majetku obce upravuje Zákon
o obecnom zriadení v ust. § 8.
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo podľa ust. § 7 a nasl.
Zák. SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov.
§9
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný podľa osobitných
predpisov. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Obsahom rozpočtu, spôsob jeho schvaľovania, resp. záverečného účtu obce upravuje
Zákon o obecnom zriadení v § 9.
3. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru.
§ 10
Združovanie miest a obcí
1. Na prerokovanie vecí spoločného záujmu a na výmenu skúseností sa obec môže zúčastniť
na regionálnych konferenciách, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na nich sa mestá a obce
môžu uznášať na základných smeroch regionálnej politiky, na pravidlách vzájomnej
spolupráce, na plnení spoločných úloh a pod..
2. Obec sa môže v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov
a potrieb alebo z iných dôvodov, združovať do stálych alebo dočasných republikových,
regionálnych a záujmových združení. O združení alebo pripojení obce k existujúcemu
združeniu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Náklady združenia miest a obcí sú potom
financované zo združených prostriedkov.
§ 11
Osobitné ustanovenia
1. Obec zaručí svojim obyvateľom naplnenie ústavného práva na priaznivé životné
prostredie ( čl. 44 Ústavy SR). Za tým účelom osobitným spôsobom (všeobecne

5

záväznými nariadeniami obce) upraví vzťah k životnému prostrediu, najmä vodám,
verejnej zeleni, likvidácii odpadov a pod..
2. Obec ocení dlhoročných občanov obce za mimoriadne zásluhy o rozvoj obce, a to cenou,
resp. cenami, ktorých podmienky a proces udeľovania bude upravené osobitným
všeobecne záväzným nariadením.
§ 12
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce je osobitným druhom všeobecne záväzného nariadenia obce. Jeho
dodržiavanie je dodržaním všeobecne záväzných nariadení obce a je vynutiteľné podľa
prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Porušenie ustanovení tohto štatútu v spojení s porušením prísl. všeobecne záväzného
nariadenia obce je priestupkom, ak nie je trestným činom. Ako také môže byť postihnuté
orgánmi, resp. útvarmi obce pokutou podľa zákona.
3. Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Tento štatút nadobúda účinnosť 17. 9. 2003 . Bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstvo č. 75/0309, dňa 2. 9. 2003

Mgr. Valéria Salayová
starostka obce
Horná Ves
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