ŠTATÚT
OBCE SLOPNÁ

V Slopnej d a 06.03.2011

Dôvodová správa
a 1. apríla 2010 nadobudla ú innos

novela zákona o obecnom zriadení

uverejnená v Zbierke zákonov pod .102/2010. Novela spres uje najmä vz ahy medzi
starostom obce a obecným zastupite stvom, precizuje úpravu zvolávania a vedenia
obecného zastupite stva, miestne referendum a aj odme ovania poslancov.
Odo d a ú innosti tejto novely je potrebné upravi štatút obce v zmysle zákona .102/2010,
ktorý mení a dop a zákon .369/1990 o obecnom zriadení .

Obecné zastupite stvo v Slopnej v súlade so zákonom SNR .369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Slopná tento Štatút obce Slopná.

AS I.
§1
Úvodné ustanovenie
Štatút obce Slopná upravuje postavenie a pôsobnos obce, práva a povinnosti
obyvate ov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom
obce, alej postavenie a pôsobnos obecného zastupite stva, starostu obce a alších
orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, de ba práce medzi nimi, formy a
metódy ich práce, rieši tiež širšie vz ahy obce, symboly obce, ude ovanie estného
ob ianstva, obecných vyznamenaní a ceny obce.
Štatút Obce Slopná je základným normatívno – právnym a organiza ným predpisom obce.

§2
Postavenie obce Slopná
Obec Slopná ( alej len ,,obec“) je samostatný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky, združujúci osoby s trvalým pobytom na jej území. Územie obce tvorí
katastrálne územie Slopná. Akéko vek zmeny územia možno vykona len v súlade s
osobitnými právnymi predpismi.
Obec je právnická osoba, samostatne hospodáriaca s vlastným majetkom a
s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväzným
nariadeniami obce.
Obec má právo na svoje vlastné symboly.
Obci pri výkone samosprávy možno uklada povinnosti a obmedzenia len zákonom
a na základe medzinárodnej zmluvy.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivos o všestranný rozvoj
obce a o potreby jej obyvate ov.
Obec má právo združova sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spolo ného
prospechu.

§3
Obyvatelia obce, práva a povinnosti
Obyvate om obce je ob an, ktorý má na území obce trvalý pobyt.
Obyvatelia obce sa zú ast ujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv
a povinností ustanovených predovšetkým v § 3 ods.2, 3 a § 4 ods.2 zákona .369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia
obce prostredníctvom :
a) orgánov obce,
b) miestneho referenda,
c) zhromaždenia obyvate ov obce.
Obec má vo i obyvate om povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne právnymi
predpismi.
Na samospráve obce sa má právo podie aj ten ob an, ktorý má na území obce
nehnute ný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu da alebo miestny poplatok,
alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, komu

bolo udelené estné ob ianstvo obce. Títo ob ania však nemajú právo voli orgány
samosprávy obce ani by do nich zvolení a nemajú právo hlasova v miestnom referende.
Obec je povinná poskytnú obyvate ovi obce nevyhnutná okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou,
najmä zabezpe ením prístrešia, stravy, alebo inej nevyhnutnej materiálnej pomoci.

§4
Samospráva obce
Obec rozhoduje samostatne prostredníctvom svojich orgánov a vo i obyvate om plní
povinnosti vyplývajúce jej zo zákonov a všeobecne záväzných predpisov.
Obec realizuje všetky svoje samosprávne funkcie vymedzené zákonom .369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, osobitnými zákonmi a alšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak zákon pri úprave pôsobností obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
Obec pri plnení svojich samosprávnych úloh spolupracuje s podnikate skými
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území obce, v záujme rozvoja obce
spolupracuje tiež s politickými stranami a politickými hnutiami a s ob ianskymi združeniami
vyvíjajúcimi innos na území obce.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia, ktoré nesmie by v
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, odsúhlasenými Národnou radou Slovenskej republiky, ratifikovanými
a vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydáva nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Na takéto nariadenie sa vz ahuje
ustanovenie predchádzajúceho odseku.
Návrh na nariadenia, o ktorom má rokova obecné zastupite stvo, zverejní obec na
úradnej tabuli a svojej internetovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupite stva. Po zverejnení návrhu nariadenia plynie 10 – d ová lehota na
pripomienkovanie, vyhodnotenie pripomienok a zapracovanie do návrhu nariadenia.
Nariadenie sa musí vyhlási spôsobom v obci obvyklým. Ak nie je ú innos stanovená
inak, nariadenie nadobúda ú innos pätnástym d om od vyvesenia na úradnej tabuli, o je
podmienkou platnosti nariadenia a musí by prístupné každému na Obecnom úrade v
Slopnej.

AS II.
§6
Majetok obce
Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce, ktoré slúžia na
plnenie úloh obce.
Majetok obce sa používa najmä na verejné ú ely, na výkon samosprávy obce a na
podnikate skú innos . Obec musí svoj majetok zve ova , zhodnocova a zásadne
nezmenšený zachova . Darovanie nehnute ného majetku obce je neprípustné, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

Majetok obce, ktorý slúži na verejné ú ely (miestne komunikácie, verejné
priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používa , ak obec jeho
používanie neobmedzila.
Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce upravuje osobitný predpis – zákon
.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a interný predpis Zásady
hospodárenia s majetkom obce Slopná.
Evidenciu majetku obce (stav, pohyb) a majetkových práv vedie Obecný úrad
v Slopnej v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a zákonom . 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obec koná v majetkových vz ahoch prostredníctvom starostu, ktorý vo svojom mene
aj nesie plnú zodpovednos z týchto vz ahov, pokia osobitný predpis neustanovuje inak.

AS III.
§7
Financovanie
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov (z majetku obce,
nájmu, miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút za
priestupky, iné príjmy), zo štátnych dotácií a z alších zdrojov.
Na plnenie svojich úloh obec môže získa aj návratné zdroje financovania, finan né
prostriedky mimorozpo tových pe ažných fondov, združené prostriedky alebo štátnu
dotáciu.
Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnú
o zavedení verejnej dávky (miestnym referendom), o vyhlásení dobrovo nej zbierky
(uznesením obecného zastupite stva) a o prijatí úveru (uznesením obecného zastupite stva).

§8

Rozpo et
Základným nástrojom finan ného hospodárenia v príslušnom rozpo tovom roku je
rozpo et obce. Rozpo tový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Sú v om vyjadrené
finan né vz ahy k štátu, k právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim na území obce, k
obyvate om obce, k rozpo tovým organizáciám zriadených obcou, k právnickým osobám,
ktorých zakladate om je obec, ob ianskym združeniam a nadáciám.
Rozpo et sa zostavuje ako vyrovnaný a schva uje sa na tri roky po sebe idúce roky,
pri om 1. Rok rozpo tu je záväzne stanovený, môže však by upravený obecným
zastupite stvom, resp. starostom v rozsahu splnomocnenia obecným zastupite stvom.
Obecné zastupite stvo schva uje zmeny rozpo tu a kontroluje jeho plnenie. Rozpo et zah a
zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvate ov.
Rozpo et zverejní obec na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke najmenej
pätnás dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupite stve, aby sa k nemu mohli vyjadri
obyvatelia obce. To platí aj o závere nom ú te obce, a tiež o návrhu na vyhlásenie
dobrovo nej zbierky.
Rozpo et obce tvoria príjmy a výdavky a vnútorne sa lení na bežné príjmy a výdavky
(bežný rozpo et ), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpo et) a finan né
operácie. Podrobné lenenie rozpo tu obce ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením
na príslušné rozpo tové obdobie. Zloženie príjmovej asti rozpo tu obce vymedzuje § 6
zákon .583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a zloženie výdavkovej asti § 7 zákona .583/2004 Z.z. Prebytky rozpo tu obce

možno previes do mimorozpo tového pe ažného fondu obce alebo do rozpo tu obce na
nasledujúci kalendárny rok.
Obec vedie ú tovníctvo pod a zákona .431/2002 pod a §19 o ú tovníctve v znení
neskorších predpisov. Ro nú ú tovnú uzávierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj alšie
skuto nosti pod a §16 zákona .583/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledok auditu je písomne vyhodnotený v správe
audítora.
Ak obecné zastupite stvo neschváli rozpo et obce na nasledujúci rok do 31.decembra
bežného roku, hospodári obec pod a rozpo tu predchádzajúceho rozpo tového roka
(rozpo tové provizórium) , pri om výdavky rozpo tu nesmú v každom mesiaci rozpo tového
provizória prekro
1/12 celkových výdavkov rozpo tu obce predchádzajúceho
rozpo tového roka. Rozpo tové príjmy a výdavky realizované po as rozpo tového provizória
sa zú tujú s rozpo tom obce po jeho schválení obecným zastupite stvom.
Po skon ení rozpo tového roka obec údaje o rozpo tovom hospodárení súhrne
spracuje do závere ného ú tu obce podša § 16 zákona .583/2004 Z.z. o rozpo tových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a predloží ho na prerokovanie
obecnému zastupite stvu najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia rozpo tového roka.

AS VI.
§9
Orgány obce
Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupite stvo,
b) starosta obce.
Obecné zastupite stvo môže zriadi a zruši pod a potreby stále alebo do asné
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a ur uje im nápl práce.
Sú asne môže zriadi a zruši aj alšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.

§ 10
Obecné zastupite stvo
Obecné zastupite stvo v Slopnej je zastupite ský zbor obce zložený z piatich poslancov
zvolených v priamych vo bách obyvate mi obce Slopná na štyri roky. Komunálne vo by
upravuje zákon .346/1990 Zb. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov. Funk né obdobie obecného zastupite stva sa kon í zložením s ubu novozvolených
poslancov obecného zastupite stva.
Obecného zastupite stvo:
- ur uje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý
užíva,
- schva uje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje
hospodárenie s ním,
- schva uje rozpo et obce, jeho zmeny, kontroluje jeho erpanie,
- schva uje závere ný ú et obce, emisiu komunálnych dlhopisov, zmluvu o zriadení
združenia obcí, zriadenie alebo založenie právnickej osoby, alej rozhoduje o prijatí
úveru alebo pôži ky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finan nej výpomoci
zo štátneho rozpo tu a ur uje rozsah zmien v rozpo te, ktoré môže vykonáva
starosta obce,

- schva uje územný plán obce, jej asti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
- rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok,
- ur uje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
- vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvoláva zhromaždenie obyvate ov obce,
- uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach,
- schva uje dohody o medzinárodnej spolupráci a lenstvo obce v medzinárodnom
združení,
- ur uje plat starostu pod a §3 odst.1 zákona . 289/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov na celé funk né obdobie a ur uje najneskôr 90 dní pred vo bami rozsah
výkonu funkcie starostu, ktorý môže obecné zastupite stvo zmeni na návrh starostu
po as funk ného obdobia,
- volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce a ur uje rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra, jeho plat a tiež schva uje odmenu hlavnému kontrolórovi, pod a § 18c)
zákona . 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- schva uje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupite stva a zásady
odme ovania poslancov,
- zria uje, zrušuje a kontroluje rozpo tové organizácie obce a na návrh starostu
vymenúva a odvoláva ich riadite ov, zakladá a zrušuje obchodné spolo nosti a ich
právnické osoby a schva uje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných
orgánov a tiež schva uje majetkovú ú as obce v právnickej osobe,
- schva uje združovanie obecných prostriedkov a inností a ú as v združeniach, ako
aj zriadenie spolo ného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zria uje a ruší komisie, združenia, orgány potrebné na samosprávu obce a ur uje ich
nápl ,
- ude uje estné ob ianstvo obce, obecné vyznamenania a cenu obce,
- ustanovuje erb obce, vlajku obce, pe ate obce prípadne znak obce.
Obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum ak ide o:
- zlú enie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
- odvolanie starostu,
- petíciu skupiny obyvate ov obce aspo 30% oprávnených voli ov a ustanoví
nariadením podrobnosti organizácie miestneho referenda.
Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupite stvo zvola zhromaždenie
obyvate ov obce alebo jej asti.
Obecné zastupite stvo zasadá pod a potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak
o zvolanie požiada aspo tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného
zastupite stva tak, aby sa uskuto nilo do 15 dní od doru enia žiadosti na jeho zvolanie.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite stva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom
volebnom období tak, aby sa uskuto nilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné
zastupite stvo v Slopnej zasadá vždy v obci Slopná.
Prípravu materiálov a podkladov na rokovanie obecného zastupite stva, obsah
rokovania, spôsob uznášania sa a schva ovania všeobecne záväzných nariadení obce, spôsob
kontroly plnenie uznesení, zabezpe ovania realizácie schválených uznesení podrobne
upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupite stva v Slopnej.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupite stva sa zverej uje na úradnej tabuli
Obecného úradu Slopnej tri dni pred zasadnutím obecného zastupite stva.
Podrobnosti o postupe pri schva ovaní programu zasadnutia, vedení schôdze
a ude ovaní slova upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupite stva v Slopnej.

§ 11
Starosta
Predstavite om obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia
starostu je verejná funkcia. Funk né obdobie starostu sa kon í zložením s ubu
novozvoleného starostu. Spôsob vo by upravuje zákon SNR . 346/1990 Zb. o vo bách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb
v oblasti verejnej správy písomne poveri zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce
rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Starosta:
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupite stva a podpisuje ich uznesenia,
- vykonáva obecnú správu, riadi prácu obecného úradu, ustanovuje organiza ný
poriadok obecného úradu, organizáciu obecného úradu, po et zamestnancov a ich
pracovné innosti,
- zastupuje obec vo vz ahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupite stvu,
- vymenúva a odvoláva zástupcu starostu, poveruje poslanca zastupovaním starostu
a môže ho kedyko vek odvola ,
- má povinnos prehlbova si potrebné vedomosti potrebné na výkon funkcie
starostu.
- môže pozastavi výkon uznesenia obecného zastupite stva (sisti né právo), ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodne tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupite stvom.
Pozastavený výkon uznesenia môže obecné zastupite stvo potvrdi trojpätinovou
vä šinou hlasov všetkých poslancov. Ak obecné zastupite stvo uznesenie nepotvrdí
do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnos . Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastavi .

§ 12
Zástupca starostu
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funk né obdobie
poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia s ubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupite stvo. Zástupca starostu môže by len poslanec. Starosta môže
zástupcu starostu kedyko vek odvola . Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí
zastupovaním alšieho poslanca do 60 dní odo d a odvolania zástupcu starostu.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej lenom.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu ur enom starostom v písomnom
poverení.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupite stva v lehote ustanovenej v § 10
Štatútu Obce Slopná, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným
zastupite stvom.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funk ného obdobia pod a § 13a ods. 1
písm. c) až i) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plní
úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. V tomto prípade zástupcovi starostu, t.j.
plní úlohy starostu, patrí plat pod a zákona . 289/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zastupovanie sa skon í zložením s ubu novozvoleného starostu.

§ 13
Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení
neustanovuje inak, vz ahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho
zamestnanca pod a zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupite stvo. Hlavný kontrolór nesmie
bez súhlasu obecného zastupite stva vykonáva inú zárobkovú innos a by lenom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikate skú innos . Toto obmedzenie sa nevz ahuje na nasledujúce innosti: vedeckú,
pedagogickú, lektorskú, prednášate skú, prekladate skú, publicistickú, literárnu a umeleckú a
tiež na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú
innos vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
innosti.
Kvalifika ným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukon ené minimálne
úplne stredné vzdelanie.
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlu ite ná s funkciou poslanca obecného
zastupite stva, starostu, lena orgánu právnickej osoby, ktorej zria ovate om alebo
zakladate om je obec, iného zamestnanca obce a pod a zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupite stvo na 6 rokov. Vo bu hlavného
kontrolóra a zánik výkonu jeho funkcie upravuje § 18 zákona o obecnom zriadení. Hlavný
kontrolór sa zú ast uje zasadnutí obecného zastupite stva a obecnej rady s hlasom
poradným a môže sa zú astni aj na zasadnutiach komisií obecného zastupite stva.
Kontrolnou innos ou sa rozumie kontrola zákonnosti, ú innosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s
majetkom, ktoré obec užíva pod a osobitných predpisov, alej kontrola príjmov, výdavkov
a finan ných operácií obce, kontrola vybavovania s ažností a petícii, kontrola dodržiavania
všeobecne záväzných predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného zastupite stva , kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola alších
úloh stanovených pod a § 18 d) zákona . 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Kontrolnej innosti podlieha: obecný úrad, rozpo tové organizácie zriadené obcou,
právnické osoby s majetkovou ú as ou obce, alebo užívajúce majetok obce v rozsahu tohto
majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpo tu obce ú elové dotácie, návratná alebo
nenávratná finan ná výpomoc pod a VZN . 6 obce Slopná v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej innosti postupuje pod a pravidiel,
ktoré ustanovuje zákon o obecnom zriadení . 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
alšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej innosti môže ustanovi obec uznesením. Hlavný
kontrolór plní úlohy pod a § 18 f) zákona . 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

§ 14
Poslanci obecného zastupite stva
Poslancov obecného zastupite stva volia obyvatelia obce v priamych vo bách pod a
zákona NR SR . 346/1990 Zb. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov.
Poslanci sú zastupite ským zborom obce. Na povinnosti a oprávnenia poslancov ako
aj na zánik mandátu poslanca sa vz ahuje § 25 zákona o obecnom zriadení. Ak sa poslanec

po as jedného roka nezú astní ani raz na zasadnutiach obecného zastupite stva bez oh adu
na ospravedlnenie, mandát poslancovi zaniká.
Za výkon funkcie poslanca obecného zastupite stva môže obec poskytnú odmenu
najmä vzh adom na úlohy a asovú náro nos výkonu funkcie. Podrobnosti ustanovujú
Zásady odme ovania poslancov Obecného zastupite stva v Slopnej.
Poslanec obecného zastupite stva je povinný dodržiava štatút obce, rokovací
poriadok obecného zastupite stva a zásady odme ovania poslancov.

§ 15
Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupite stva a starostu zložený z
pracovníkov obce. Obecný úrad zabezpe uje organiza né a administratívne veci obecného
zastupite stva a starostu, ako aj orgánov zriadených obcou a obecným zastupite stvom.
Obecný úrad najmä:
- zabezpe uje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov
obecného zastupite stva a je podate ou a výprav ou písomností obce,
- zabezpe uje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupite stva (prípadne komisií),
- pripravuje a vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu
vydávaných v správnom konaní, da ovom a poplatkovom konaní,
- vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupite stva a rozhodnutí
starostu,
- koordinuje innos organizácií a alších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
- organiza no–technicky zabezpe uje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na
obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce, ktorý informuje obecné
zastupite stvo o vydaní organiza ného poriadku obecného úradu a rozhoduje vo všetkých
veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce Slopná vyhradené
obecnému zastupite stvu.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organiza né lenenie, pôsobnos
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organiza nej štruktúry úradu schva uje obecné
zastupite stvo.

§ 16
Obecná rada, komisie obecného zastupite stva
Obecné zastupite stvo môže zriadi obecnú radu a pod a potreby komisie obecného
zastupite stva, ktoré sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupite stva.
Komisie zria uje ako stále alebo do asné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
obecné zastupite stvo.
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupite stva a obyvate ov zvolených
obecným zastupite stvom. Obecné zastupite stvo volí predsedu komisie – ním je vždy
poslanec obecného zastupite stva – a lenov komisií a vymedzuje im úlohy pod a miestnych
podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie
a lenov. Tajomníka a lenov si volí komisia sama zo svojich radov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spolo ne
s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán innosti,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupite stva,
- zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie:
- spolo ne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu innosti komisie,
- zabezpe uje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpe uje administratívnu agendu súvisiacu s innos ou komisie,
- plní alšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
- vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investi ným
zámerom,
- vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaobera a o výsledku
komisiu informova ,
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupite stva, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na
do asné užívanie, alej dozerajú na podnikate skú a investi nú innos v obci,
kontrolujú ako sa vybavujú s ažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky
obyvate ov obce.
Komisie sa schádzajú pod a potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie
zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na
svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného
zastupite stva v Slopnej,
ktoré schva uje obecné zastupite stvo. Komisie nemajú
rozhodovaciu právomoc.
V obci Slopná sú zriadené nasledovné komisie:
- Komisia pre ochranu verejného záujmu,
- Priestupková komisia,
- Komisia na riešenie s ažností.
V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupite stvo alšie komisie.

AS V.
§ 17
Miestne referendum
Obecné zastupite stvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
- zlú enie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, alebo zmenu názvu obce,
- odvolanie starostu pod a § 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení,
- petíciu skupiny obyvate ov obce aspo 30% oprávnených voli ov.
Obecné zastupite stvo môže vyhlási miestne referendum aj pred rozhodnutím
o alších dôležitých veciach samosprávy obce.
Obecné zastupite stvo :
- vyhlási miestne referendum pod a ods.1 písm. a) a b) a pod a ods. 2 tohto paragrafu
tak, aby sa uskuto nilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho
referenda,
- zriadi komisiu pre miestne referendum na hlasovanie a s ítavanie hlasov a ur í
lehotu na jej prvé zasadnutie,
- ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácií miestneho
referenda.

Obec najneskôr 15 dní pred d om konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voli ovi oznámenie o vyhlásení referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia
uznesenia obecného zastupite stva o vyhlásení referenda alebo doru enia petície, otázku
alebo otázky, ktoré sa obyvate om obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a as
konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. V rovnakej lehote
oznámenie zverejní na úradnej tabuli obce, ako aj spôsobom obvyklým.

§ 18
Zhromaždenie obyvate ov obce
Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupite stvo zvola zhromaždenie
obyvate ov obce.
Obecné zastupite stvo tiež zvolá zhromaždenie obyvate ov obce, ak o zvolanie
požiada najmenej 30% obyvate ov obce alebo tretina poslancov obecného zastupite stva.
Obecné zastupite stvo sa môže uznies , že prenesie rozhodnutie o ur itej dôležitej
otázke týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvate ov obce.
Spôsob a podmienky organizácie zhromaždenia, jeho vedenia, výstupy zo
zhromaždenia môže obecné zastupite stvo upravi všeobecne záväzným nariadením.
Zhromaždenie obyvate ov obce sa zvoláva oznámením ob anovi, oznámením na
úradnej tabuli pri Obecnom úrade v Slopnej, prípadne iným vhodným spôsobom napr.
vyhlásením v obecnom rozhlase. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica,
ktorej sú as ou musí by prezen ná listina prítomných obyvate ov obce.
Starosta obce môže zvola zhromaždenie obyvate ov obce, za ú elom posúdenia
dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa vz ahuje primerane
odst. 1- 5 tohto ustanovenia.

AS VI.
§ 19
Spolupráca obcí
Obec Slopná môže spolupracova s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na ú el
konkrétnej úlohy alebo innosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením
alebo založením právnickej osoby, ktorú založili napr. pod a Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov alebo zákona NR SR . 303/1995 Z.z..
Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na ú el uskuto nenia
konkrétnej úlohy alebo innosti, alebo z innosti právnickej osoby, ktorú založili pod a
zákona .369/1990 Z.z. o obecnom zriadení - v úplnom znení zákona .612/2002 Z.z stáva sa
spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú ú astníkmi zmluvy. Výška podielu na majetku
získanom spolo nou innos ou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak nie je
dohodnuté inak.

§ 20
Medzinárodná spolupráca
Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracova s územnými a správnymi
celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Obec Slopná má právo
sta sa lenom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
Dohoda alebo lenstvo v medzinárodnom združení nesmie by v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná alebo v rozpore s verejným záujmom.
Obec Slopná ratifikuje Dohodu o spolupráci s obcou Slopné – eská republika.

AS VII.
§ 21
Symboly obce
Symbolmi obce sú:
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) pe obce.

§ 22
Erb obce
Erb obce Slopná tvorí postava sv. Andreja apoštola /patróna kostola a obce/
s prekríženým rovnoramenným krížom a s písmenami:
- S = Sanctus
- A = Andreas
- O = Ora
- P = Pro nobis
o v preklade znamená: Svätý Andrej oroduj za nás.
Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Slopná tvorí prílohu .1 tohto Štatútu
obce Slopná - organiza ného poriadku obce.
Právo použi a používa erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas sa ude uje na
základe písomnej žiadosti záujemcu o použitie erbu. Prílohou žiadosti je grafický návrh
s uvedeným popisom formy a spôsobu použitia erbu. Právo používa erb vydáva starosta
obce za odplatu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Podáva žiadosti o
použitie erbu musia všetky subjekty, okrem tých ktoré sú zriadené obcou Slopná.
Žiados musí obsahova :
- úplný grafický návrh a spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
Erb obce sa používa:
- na pe atidle obce,
- na insigniách starostu,
- na listinách o udelení estného ob ianstva obce Slopná, cenách obce a uznaniach
obce Slopná,
- na budove, kde má sídlo Obecný úrad v Slopnej,
- na ozna enie územia, resp. katastrálneho územia obce,
- v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
- na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce a na ozna enie vozidiel
obce.
Subjekty zriadené obcou používajúce erb zhora uvedeným spôsobom a sú
oslobodené od platenia poplatkov.
Listiny s erbom obce sa používajú len výnimo ne, ak obsahujú nariadenia, uznesenia
alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osved ujú dôležité skuto nosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešponden nom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s
vyobrazeným erbom používa výlu ne starosta.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ho použila. Každý je povinný strpie na výzvu odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
Obec Slopná ur í všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania
erbu obce Slopná, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne
používanie erbu.

§ 23
Zástava obce Slopná
Zástavu obce Slopná tvorí podklad a farby obce : biela, žltá, ervená a modrá – ako
sú as dokumentácie symbolov obce Slopná.
Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Slopná tvorí prílohu .2 tohto Štatútu
obce Slopná – organiza ného poriadku obce Slopná.
Zástavu obce Slopná používa starosta a obecné zastupite stvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na
budovách , v ktorých sídlia, prípadne sie ach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zárove ur í spôsob a trvanie
výzdoby.
Zástava obce sa môže používa aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Ak sa pri výzdobe
používa štátna vlajka SR a obecná zástava spolo ne, sú umiestnené v rovnakej výške ved a
seba, pri om štátna vlajka je umiestnená z elného poh adu v avo - § 8 ods.6 zákona .
63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní.
Zástava sa vzty uje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýka zeme.
Pri používaní a vyvesovaní zástavy obce musia by dodržiavané nasledovné pravidlá:
- zástava sa nesmie používa poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzova do ruže,
- na zástave nesmie by žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smúto ný závoj a podobne.
Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá ju používa alebo použila. Vzty ovanie a snímanie zástavy obce
uskuto ujú osoby ur ené starostom obce.
Obec Slopná ur í všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania
zástavy obce Slopná.

Pe

§ 24
obce Slopná

Pe
obce Slopná tvorí erb obce Slopná s hrubopisom ,,OBEC SLOPNÁ“, ako sú as
celkovej dokumentácie symbolov obce Slopná zapísanej signatúrou S-51/98.
Pe
obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho ob ianstva,
na pe atenie významných listín a dokumentov, ozna enie hnute ného a nehnute ného
majetku, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by však ktoko vek iný si
privlastnil rovnaký erb a používal pe , má by pod a starého erbového práva vystavený
posmechu a opovrhnutiu.
Pe uschováva starosta obce.

§ 25
estné ob ianstvo obce Slopná
Osobám, ktoré sa obzvláš významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zve ovanie
obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili

udské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupite stvo udeli estné
ob ianstvo obce Slopná.
O udelení estného ob ianstva rozhoduje obecné zastupite stvo spravidla na návrh
starostu 3/5 vä šinou všetkých poslancov.
O udelení estného ob ianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu
možno vyhotovi dvojjazy ne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupite stva, alebo pri iných slávnostných príležitostiach. Poctený
ob an sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Slopná.
Podrobnosti pre ude ovanie estného ob ianstva obce môže obecné zastupite stvo
upravi všeobecné záväzným nariadením.

§ 26
Cena obce Slopná
Cena obce Slopná sa ude uje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno – prospešnej innosti,
- innos osôb, ktoré sa významným spôsobom pri inili o hospodársky a kultúrny
rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahrani í,
- innos osôb pri záchrane udských životov a majetku obce a jeho ob anov.
Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupite stvu predklada poslanci,
starosta, príp. aj ob ania obce. Návrhy musia by riadne odôvodnene.
Cenu obce Slopná tvorí plaketa s erbom obce a pe ažitá odmena, ktorej výšku ur í
a schváli obecné zastupite stvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v
ktorom je uvedené meno, adresa, rodné íslo laureáta, dátum udelenia, pe iatka obce
a podpis starostu. Cenu obce Slopná slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce
spravidla každý rok pri príležitostiach ako sú jubilejné výro ie, narodeniny, resp. meniny a
podobne.
Cena obce Slopná sa môže aj opätovne udeli tým istým osobám, najskôr však po
uplynutí dvoch rokov. Cena obce Slopná sa môže udeli ro ne najviac pä krát.
Výnimo ne sa môže cena udeli jednotlivcovi po jeho smrti – in memoriam. V takom
prípade sa ceny môžu odovzda rodinným príslušníkom pocteného.

§ 27
Cena starostu obce Slopná
Cenu starostu obce ude uje starosta obce ob anom obce za úspešnú a záslužnú
innos v prospech obce, príp. pre najstarších ob anov obce Slopná.
Cenu starostu obce Slopná tvorí vecný alebo pe ažný dar v hodnote schválenej
obecným zastupite stvom.
Evidencia sa vedie v kronike obce Slopná, ktorá má obsahova mená a hlavné údaje o
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stru ne zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené.

§ 28
Odmena obce
Obecné zastupite stvo spravidla na návrh starostu môže udeli z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvate om obce, príp.
iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 29
Kronika obce
Kronika obce Slopná sa vedie v úradnom jazyku.
Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, spravidla pri dôležitých
udalostiach. Zápisy a dôležité údaje chronologicky dokumentujú fakty zo spolo ného a
hospodárskeho života v obci. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o
och,
ktorí sa pri inili o prospech žitia miestneho spolo enstva.
Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého menuje a odvoláva
starosta.

AS VIII.
§ 30
Pomoc obyvate om pri mimoriadnych situáciách a oprávnenie obce
Obec je povinná poskytnú obyvate ovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou, najmä zabezpe
mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
Obec organizuje, riadi a vykonáva základné záchranné práce v ase nebezpe enstva
povodne, požiaru, zosun pôdy a inej havárií miestneho významu, pri om spolupracuje
s ostatnými zložkami civilnej ochrany. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických
a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami,
povod ami, požiarmi, haváriami a iných mimoriadnymi udalos ami.
Obec zabezpe uje evidenciu, do asné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvate stva, pod a možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
Obec je povinná pomáha pri likvidácií a odstra ovaní následkov živelnej pohromy
a havárií v spolupráci s alšími právnickými, fyzickými osobami a organizáciami štátu.
Starosta môže uloži právnickej alebo fyzickej osobe povinnos poskytnú osobnú
alebo vecnú pomoc pri odstra ovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo
na náhradu ú elne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatni do 3 mesiacov odo d a
zistenia výšky nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak právo na náhradu
vynaložených nákladov zanikne.

AS IX.
§ 31
Spolo né a závere né ustanovenia
Štatút obce Slopná je základnou právnou normou obce Slopná. Všetky všeobecne
záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organiza né predpisy obce
musia by v súlade s týmto štatútom.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schva uje Obecné zastupite stvo obce Slopná 3/5
vä šinou všetkých poslancov obecného zastupite stva.
Zmena v Štatúte obce Slopná zo d a 27.08.2010 v § 16 bola schválená uznesením .
28/2011 d a 06.03.2011.
Zmenený Štatút obce nadobúda ú innos d om 15.03.2011.

V Slopnej d a 06.03.2011

..................................
Mgr. Eva Košaríková
starostka obce

