Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce
Svinná

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č.6 /2012
ktorým sa vydáva

Štatút obce Svinná
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Svinná (ďalej len „štatút“) je základnou organizačnou normou obce Svinná
(ďalej len „obec“), ktorý premieta na obecné podmienky zákon o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov a upravuje zásadné
vlastnosti a vzťahy v obci ako právnickej osoby (s prejavom pohľadu „zvonku“).
2. Štatút stanovuje najmä:
a) vymedzenie samosprávy – postavenie obce,
b) práva a povinnosti obyvateľov obce,
c) orgány samosprávy,
d) zapojenie občanov do činnosti samosprávy,
e) organizáciu a riadenie obecnej samosprávy,
f) vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek,
g) základné zásady jej hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce,
h) symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien,
i) ochranu a tvorbu životného prostredia,
j) spoločné a záverečné ustanovenie.
3. Štatút je základným právnym a organizačným predpisom obce.
4. Štatút vypracúva a schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce Svinná. Sledovaním platnosti
ustanovení štatútu, predkladaním zmien v obsahu štatútu, poslanci stanovujú do
kompetencie poslanca – zástupcu starostu obce (garant).
5. Štatút obce je verejne prístupný dokument. Do štatútu možno nahliadať na sekretariáte
starostu obce.
Článok I.
Vymedzenie samosprávy –postavenie obce
1. Obec je základný samostatný samosprávny územný a správny celok, združujúci
občanov s trvalým pobytom na jej území.
2. Obec pri výkone samosprávy:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet obce,
1

c) zostavuje a schvaľuje program rozvoja obce a nástroje ekonomického a sociálneho
rozvoja obce,
d) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich
správu,
e) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak to ustanovuje osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území
obce. Vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
f) vytvára účinný systém kontroly a vykonáva vhodné organizačné, finančné,
personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
g) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností
obce,
h) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom,
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,
zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
i) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov
obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
j) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie
obce. Určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb
a spravuje trhoviská a miestny cintorín,
k) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných zón, koncepciu
rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja
bývania, spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
l) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
m) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
n) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja
obce,
o) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov
a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
q) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,
t) plní prenesené úlohy štátnej správy na úseku:
ta) vedenia evidencie obyvateľstva,
tb) vedenia matriky,
tc) pozemných komunikácií,
td) sociálnej pomoci,
te) stavebného úradu,
tf) ochrany prírody,
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tg) školstva,
th) telesnej kultúry,
ti) zdravotníctva,
tj) regionálneho rozvoja.
3. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými
hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami pôsobiacimi
v obci, ako aj s fyzickými osobami ak to zodpovedá verejnému záujmu a prospechu
obce.
4. Územie obce tvorí jedno katastrálne územie a to katastrálne územie Svinná.
5. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
6. Základnou úlohou samosprávy obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a potrieb jej obyvateľov.
7. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom,
nadobudnutým majetkom, majetkom získaným vlastnou činnosťou, vlastnými
príjmami a príjmami získanými od štátu (dotácie) a ďalšími zdrojmi za podmienok
stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
8. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
9. Obec má právo na svoje obecné symboly.
10. Obecnými symbolmi obce sú: erb obce, vlajka obce a pečať obce. Ich vzory a popis je
uvedený v čl. XIV a prílohe č. 1 štatútu.
11. Používanie obecných symbolov obce upravuje čl. XV štatútu prípadne všeobecne
záväzné nariadenie obce.
Článok II.
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
A. Financovanie obce
1. Obec sa financuje:
a) z vlastných zdrojov, ktoré tvoria:
a.a)
výnosy z miestnych daní a poplatkov,
a.b)
nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce a z prevodu vlastníctva
a.c)
majetku obce a z činnosti obce a činnosti právnických osôb zriadených
obcou,
a.d)
výnosy z finančných prostriedkov obce,
a.e)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uloženej obcou,
a.f)
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
b) z iných príjmov, ktoré tvoria:
b.a)
podiely na daniach v správe štátu,
b.b)
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy a dotácii zo štátnych fondov,
b.c)
ďalšie účelové dotácie zo štátneho rozpočtu,
b.d)
účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu
inej obce na realizáciu zmlúv,
b.e)
prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté
na konkrétny účel,
b.f)
iné príjmy podľa osobitných predpisov.
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2. Obec môže na splnenie svojich úloh použiť aj:
a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (peňažné fondy),
b) zisk z podnikateľskej činnosti,
c) návratné prostriedky financovania,
d) združené prostriedky.
3. Obec môže financovať svoje potreby i z ďalších zdrojov.
B. Majetok obce
1. Majetkom obce sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky
pohľadávky a iné majetkové práva obce včítane majetkových práv ostatných subjektov
zriadených a založených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy alebo do
inej formy užívania fyzickým alebo právnickým osobám na základe zmluvy.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, na verejné účely, na podnikateľskú činnosť
a výkon samosprávnych funkcií obce.
3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (napr. miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho využívať bez náhrady, ak obec jeho
používanie všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenia“ alebo „VZN“)
neobmedzilo, resp. ustanovilo v zmysle zákona za jeho požívania výber miestnych
poplatkov.
4. Majetok obce, ktorý je určený na výkon samosprávy, možno použiť na plnenie
záväzkov a uspokojovanie potrieb obyvateľov obce a činnosť samosprávnych orgánov
obce.
5. Orgány obce a subjekty, ktoré obec poverilo na základe zmluvy správou obecného
majetku, ako aj subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
6. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
7. Za používanie majetku obce možno vyberať poplatky. Poplatky stanoví obec vo VZN
obce.
8. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravuje osobitné VZN obce
(tvz. „Zásady hospodárenia s majetkom obce“), kde obec bližšie vymedzí najmä
majetok obce, nadobúdanie a prevody vlastníctva obce, postup prenechávania majetku
obce do užívania právnickým a fyzickým osobám, správu majetku obce, hospodárenie
a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, nakladanie s cennými
papiermi, aukčný predaj vecí, kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.
9. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v mene obce
starosta.
C. Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý obec zostavuje na
obdobie jedného kalendárneho roka podľa rozpočtových pravidiel.
2. Rozpočet obce sa podľa osobitných predpisov člení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
c) finančné operácie.
3. Na krytie výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o:
a) vyhlásení dobrovoľnej zbierky na základe schválenia obecným zastupiteľstvom,
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b) prijatí úveru alebo pôžičky na základe schválenia obecným zastupiteľstvom.
4. Prípadné prebytky hospodárenia obce sú zdrojom peňažných fondov obce a rozpočtu
obce na ďalší kalendárny rok.
5. Účtovníctvo o stave a pohybu majetku obce, výnosoch a nákladoch, príjmov
a výdavkov a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie obec v súlade
s platnou právnou úpravou.
6. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov
obsahuje záverečný účet obce. Obec je povinná ročnú účtovnú uzávierku dať overiť
audítorom.
7. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rok schválený obecným zastupiteľstvom
do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie obce až do
schválenia rozpočtovým provizóriom .
8. Návrh rozpočtu obce predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce.
9. Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
10. Návrh rozpočtu a schválený rozpočet je obec povinná vyvesiť po stanovenú dobu na
úradnej tabuli obce.
D. Rozpočtové provizórium
1. Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do
31.12. bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce z predchádzajúceho
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória
nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov
rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú
s rozpočtom obce po jeho schválení.
Článok III.
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľ obce s trvalým pobytom má právo zúčastňovať sa na samospráve obce a to
výkonom svojich práv a povinností, najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volený,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva a na verejných
zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadriť na nich svoj názor,
d) informovať poslancov a byť informovaný prostredníctvom poslancov,
e) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
f) používať obvyklým spôsobom a za podmienok stanovených obcou obecné
zariadenia a ostatný majetok slúžiaci na verejné účely,
g) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,
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h) požadovať pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou
alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu dočasné prístrešie, stravu
alebo inú primeranú materiálovú pomoc,
i) na včasné varovanie pred hroziacim sa nebezpečenstvom,
j) na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na
informácie o spôsobe ochrany,
k) na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.
2. Obyvateľ obce sa podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní a poskytuje pomoc orgánom
obce. V tejto súvislosti je obyvateľ povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,
b) vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych
podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
c) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia,
d) napomáhať a udržiavať verejný poriadok v obci,
e) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárii v obci,
f) dodržiavať a plniť VZN obce.
3. Na samospráve obce má právo zúčastňovať sa aj tá osoba, ktorá:
a) vlastní v obci nehnuteľný majetok,
b) v obci platí miestnu daň, miestny poplatok,
c) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
d) má čestné občianstvo obce, pričom na túto osobu sa nevzťahujú práva uvedené
v ods. 1a), 1b).
Článok IV.
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú pomoc pri mimoriadnych
situáciách, v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou alebo inou podobnou
udalosťou, najmä zabezpečiť mu dočasné nevyhnutné prístrešie, stravu alebo inú
nevyhnutnú pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne
alebo požiaru miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od
fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred
povodňami a požiarmi.
3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy,
požiaru a havárii prostredníctvom obecného hasičského zboru, v spolupráci s ďalšími
právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
5. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú
alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej
mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon nestanovuje inak.
6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo
na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo si môže uplatniť do 3 mesiacov

6

odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo
zanikne.
Článok V.
Samospráva obce
Orgány samosprávy obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jej majetku, ak zákon neustanovuje inak.
2. Obec vykonáva tiež štátnu správu prenesenú mu zákonom (čl. I., ods.2., písm. u).
3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky ako
napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia. Pri ich realizácií však musia byť splnené
podmienky stanovené v osobitných právnych predpisoch
4. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež s politickými stranami
a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami
obyvateľov obce.
5. Na plnenie úloh samosprávy alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia.
6. Orgány obce tvoria dva samosprávne orgány volené obyvateľmi obce a to:
a) obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“),
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).
7. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby svoje orgány:
a) komisie obecného zastupiteľstva ako svoje iniciatívne, kontrolne a poradné
orgány,
b) obecný úrad (ďalej len „OcÚ“),
c) iné komisie v súlade s inou právnou úpravou, napr. zákonom o verejnom
obstarávaní.
8. Medzi orgány obce s osobitným postavením sa zo zákona zaraďuje hlavný kontrolór
obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
A. Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce tvorený poslancami, zvolený
obyvateľmi obce v priamych voľbách. Spôsob volieb upravuje zákon o voľbách.
Obecné zastupiteľstvo predstavuje najvyššiu rozhodovaciu zložku samosprávy obce.
2. Počet poslancov OZ v obci určuje pred voľbami OZ zo stanoveného rozpätia pre
príslušný počet obyvateľov obce (7-9). Pre súčasné volebné obdobie určilo OZ počet
poslancov 9.
3. Funkčným obdobím obecného zastupiteľstva sú 4 roky. Funkčné obdobie OZ sa končí
zložením sľubu poslancov novozaloženého obecného zastupiteľstva.
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4. OZ rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa zákona o obecnom zriadení.
5. Na plnenie úloh samospráva obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva VZN obce.
Na území obce VZN majú povahu a právnu silu všeobecne záväznej právnej normy
a ich plnenie je vymožiteľné všetkými prostriedkami. VZN nesmú odporovať ústave
ani zákonom.
6. Postup pri príprave materiálov a podkladov pri prijímaní VZN, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly plnenia stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok OZ vo
Svinnej.
7. OZ si vyhradilo právomoc v zmysle ods. 4 rozhodovať:
a) vyhlasovať verejné zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie obecných
vecí,
b) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku (predaj, nákup, prevod, prenájom)
a kontrolovať hospodárenie s ním,
c) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet, štatút obce,
d) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,
e) pred voľbami rozhodnúť o počte poslancov v OZ v nasledujúcom volebnom
období,
f) rozhodovať o zavedení alebo o zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
g) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôžičky,
h) prijímať uznesenia a VZN obce,
i) konať vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
a prijímať rozhodnutia v tejto veci,
j) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať zhromaždenia obyvateľov,
k) schvaľovať zmluvy s inými obcami uzavretými na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, na účel o zriadenie združenia obcí a na účel o zriadenie alebo
založenie právnickej osoby podľa osobitného zákona,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové, príspevkové a iné organizácie obce
a menovať a odvolávať ich riaditeľov resp. vedúcich týchto organizácií na návrh
starostu,
m) zriaďovať poradné orgány (komisie) OZ, menovať a odvolávať ich členov,
n) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasti v združeniach
ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
o) schvaľovať štatutárne vnútorné predpisy (Štatút, Rokovací poriadok OZ, Rokovací
poriadok komisií OZ a náplň ich činností, Organizačný poriadok obce, Zásady
hospodárenia s majetkom obce, Zásady odmeňovania poslancov..., štatúty alebo
zriaďovacie listiny organizácií zriadených alebo založených obcou...),
p) volí a menuje zástupcu starostu ak toto právo v stanovenej lehote nevyužil
starosta,
q) určiť plat starostu podľa osobitného zákona,
r) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určovať rozsah výkonov jeho funkcie
a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi
s) zriaďovať obecný hasičský zbor,
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t) schvaľovať pomenovanie ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev obce,
u) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a cenu obce,
v) ustanoviť erb obce, pečať obce a vlajku obce, prípadne znelku obce.
8. OZ môže rozhodovať i o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí dodatočne v štatúte,
v opačnom prípade ak si ich OZ nevyhradilo, o nich rozhoduje len starosta.
9. Ak OZ zriadilo svoj poradný orgán, vyžiada si jeho stanovisko pred prijatím
rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený.
10. Činnosť OZ, spôsob zvolávania jeho zasadania, rokovania a prijímania rozhodnutí
upravuje OZ v Rokovacom poriadku OZ obce Svinná.
B. Poslanci
1. Poslancom sa v zmysle volebného zákona môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18
rokov veku.
2. Poslancov v priamych voľbách volia obyvatelia na obdobie 4 rokov.
3. Poslanec je povinný:
a) zložiť sľub na 1. zasadaní OZ, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadaniach OZ a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený vrátane
kontrol,
c) dodržiavať tento štatút, zásady odmeňovania poslancov, VZN a uznesenia OZ,
d) obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov,
e) neprijímať v súvislosti s výkonom poslanca OZ žiadne dary alebo iné výhody,
f) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ.
4. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu, zamestnanca obce, vedúceho organizácie zriadenej (založenej) obcou,
b) ak odmietne zložiť sľub alebo ho zloží s výhradou,
c) podľa osobitného zákona.
5. Poslanec je oprávnený:
a) predkladať OZ návrhy,
b) interpelovať starostu, hlavného kontrolóra a žiadať od nich informácie
a vysvetlenia,
c) požadovať od vedúcich organizácii zriadených (založených) obcou informácie
o organizácii,
d) požadovať informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci
podnikateľskú činnosť,
e) zúčastňovať sa kontrol a vybavovania sťažností,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov.
6. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za jej
výkon môže obec poskytnúť odmenu v súlade so zákonom o obecnom zriadení a to na
základe VZN obce.
7. Poslanec a starosta obce je povinný zložiť bez výhrad sľub tohto znenia:
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„Sľubujem, že budem riadne plniť si svoje povinnosti, hájiť záujmy obce Svinná
a jeho obyvateľov, zachovávať Ústavu SR a zákony SR a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy.“
8. V prípade, ak poslanec sľub podľa ods. 5 nezloží, jeho poslanecký mandát zaniká
a prestáva byť zo zákona poslancom. Ďalej mandát poslanca :
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú
doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
9. Poslanci rozhodli, že žiaden poslanec vo volebnom období nebude vymenovaný OZ
za zástupcu starostu a funkciu zástupcu starostu bude vykonávať poslanec
vymenovaný starostom bez uvoľnenia na výkon poslanca z pracovného pomeru.
10. Poslancom za výkon funkcie poslanca patrí odmena. Podmienky a výšku stanoví OZ
v Zásadách pre odmeňovanie poslancov, poslanca – zástupcu starostu a zamestnancov,
občanov a iných osôb pri zabezpečovaní úloh samosprávy
C. Starosta obce
1. Starosta predstavuje volenú a najvyššiu výkonnú zložku samosprávy obce. Starosta
predovšetkým vykonáva rozhodnutia OZ za predpokladu, že OZ rozhoduje
v medziach platných predpisov a v medziach pre obec výhodných.
2. Funkcia starostu je volená. Starostu volia obyvatelia obce v priamych voľbách na
štvorročné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu
a zložením jeho sľubu.
3. Starosta zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Má právo
nosiť insígnie. Insígnie schvaľuje OZ. Insígniami starostu sú:
a) štátny znak s trikolórou, ktorý starosta používa pri reprezentácii obce, pri plnení
prenesených úloh štátu,
b) reťaz s obecným znakom, ktorú starosta používa pri reprezentácii obce, pri
vykonávaní originálnych funkcii obce.
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4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.
5. Ak bol výkon uznesenia OZ starostom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku
pozastavený, môže OZ toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Ak OZ
uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
6. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) člena štatutárneho orgánu organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) sudcu, prísediaceho, prokurátora, vyšetrovateľa prokuratúry, príslušníka
policajného zboru SR, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
7. Mandát starostu zaniká v prípadoch:
a) odmietnutia sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) písomným vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením
za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na
právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce odvolaní starostu, ktorým sa
rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h) nedodržaním ustanovenia bodu 6 tohto článku,
i) ak zomrel, resp. bol vyhlásený za mŕtveho,
j) zrušením obce.
8. Starosta je štatutárnym orgánom obce .
9. Starosta je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem
a nesmie uprednostniť svoj osobný záujem pred verejným záujmom. Súčasne je
povinný do 31. marca podať OZ Oznámenie o funkcii, zamestnaní, činnosti
a majetkových pomeroch za predchádzajúci kalendárny rok. To isté je povinný
vykonať do 30 dní od zvolenia za starostu resp. od zloženia sľubu.
10. Starosta:
a) zvoláva a vedie zasadania OZ a podpisuje ich uznesenia,
b) riadi obecný úrad a prednostu úradu,
c) vykonáva obecnú správu,
d) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu,
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e) riadi vedúcich a riaditeľov organizácii, ktorých obec je zriaďovateľom alebo
zakladateľom (ZŠ s MŠ), ukladá im úlohy, riadi výberové konania, podáva návrhy
na ich odvolanie,
f) určuje plat a priznáva pohyblivú zložku a odmeny riaditeľom rozpočtových
organizácií a vedúcim obecných zariadení a odmeny členom obecného hasičského
zboru,
g) rozhoduje o podmienkach osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov
rozpočtových organizácií a vedúcich obecných zariadení,
h) riadi zložky OcÚ (zariadenie opatrovateľskej služby, obecný hasičský zbor,
kultúrny dom s knižnicou, správu cintorína a domu smútku, redakciu časopisu,
Združenie zborov pre občianske záležitosti, kronikára obce),
i) rozhoduje o organizácii obecného úradu a jeho zložiek,
j) podpisuje vnútorné predpisy obce,
k) podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva obce,
l) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené OZ (viď čl. V),
m) podpisuje pracovnú zmluvu hlavnému kontrolórovi obce a riaditeľom, resp.
vedúcim rozpočtových, príspevkových a iných organizácii zriadených obcou
(napr. riaditeľ ZŠ s MŠ a pod.),
n) rozhoduje o rozpočtových opatreniach pri havarijných situáciách a o rozpočtových
organizáciách ako takých,
o) rozhoduje o vymenúva zástupcu starostu v stanovenej lehote 60 dní odo dňa
zloženia sľubu starostu, stanovuje kompetencie zástupcu, rozhoduje o odmene
zástupcu,
p) menuje a odvoláva prednostu úradu a určuje jeho plat,
q) schvaľuje a vydáva organizačný poriadok OcÚ, pracovný poriadok a poriadok
odmeňovania, informuje OZ o vydávaní a zmenách organizačného poriadku
obecného úradu
r) zriaďuje a zrušuje podľa potreby poradné orgány starostu, menuje a odvoláva ich
členov,
s) udeľuje verejné uznania za zásluhy.
11. Starosta sa môže vzdať mandátu a to písomne a jeho účinky nastávajú doručením tejto
písomnosti obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
12. Počas neprítomnosti starostu v obci nad 14 dní, jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
(z dôvodu obzvlášť nepriaznivého zdravotného stavu napr. infarkt, hlboké
bezvedomie) alebo jeho odvolania, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca
starostu.
13. Starostu možno odvolať a to na základe hlasovania obyvateľov obce. Obecné
zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu do 15 dní ak:
a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
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b) starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti starostu, porušuje
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy,
c) neprítomnosť alebo neschopnosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť
mesiacov.
14. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľstva obce o odvolaní starostu ak
o tom rozhodla nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.
15. Starosta za svoju činnosť podáva informácie:
a) raz ročne obecnému zastupiteľstvu, pri prerokovávaní záverečného účtu obce,
b) na vyžiadanie ku konkrétnej veci OZ,
c) pred skončením volebného obdobia verejnému zhromaždeniu občanov.
D. Zastupovanie starostu – poslanec
1. Starostu zastupuje zástupca starostu
2. .Zástupcu starostu určuje, vymenúva starosta obce z poslancov, spravidla na celé
funkčné obdobie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a aj bez udania
dôvodu.
3. Zástupca starostu zabezpečuje a vykonáva veci určené starostom, zastupuje starostu
v rozsahu a veciach podľa písomného splnomocnenia starostu, zastupuje v plnom
rozsahu v prípadoch stanovených štatútom a zákonom. Za vykonanie určenej práce
zodpovedá starostovi.
4. Zástupcu starostu v pridelenej a určenej agende riadi starosta.
5. Vymenovanie do funkcie zástupcu starostu nezakladá jeho pracovný pomer k obci,
6. Obec poskytne zástupcovi starostu za jeho výkon činnosti primeranú odmenu
v zmysle Zásad pre poskytovanie odmien schválených OZ.
7. Zástupca starostu zabezpečuje, vykonáva a zastupuje obec a starostu v týchto veciach:
a) pripravuje a predkladá na rokovania OZ zásadné dokumenty a VZN obce (napr.
štatút obce, organizačný poriadok, rokovací poriadok, zásady odmeňovania,
zásady hospodárenia atď),
b) predsedá 3 komisiám OZ (finančná a majetková, mandátová, sťažnosti),
c) zodpovedá za prácu všetkých komisii OZ, koordinuje prácu všetkých komisií OZ,
d) organizuje a zodpovedá za spoluprácu poradných orgánov OZ s obecným úradom,
e) personálne zabezpečuje činnosť komisii OZ,
f) zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom,
g) podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie
rozvoja obce,
h) zodpovedá a kontroluje podmienky platnosti mandátov poslancov a starostu,
i) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia starostu (financie, rozpočet, verejné
obstarávanie, dostupnosť verejnej dopravy a pod.),
j) vedie v neprítomnosti starostu zasadania OZ,
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8. Zástupca je oprávnený v majetkovo právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony
smerujúce k uzatvoreniu dohôd prípadne zmlúv (t.j. jednania, rokovania a pod.), ale
nie je oprávnený dohody a zmluvy uzatvárať (podpisovať).
9. V čase zániku mandátu (ods. 7), neprítomnosti (ods. 12), odvolania (ods. 12 a 13)
starostu zastupuje starostu v plnom rozsahu práv a povinností týmto štatútom zástupca
starostu.
E. Poradné orgány
1. Poradné orgány zriaďuje svojim rozhodnutím OZ, starosta resp. vedúci organizácií
zriadených obcou. Poradné orgány môžu byť vytvárané ako stále alebo dočasné.
2. Poradné orgány sú zriaďované na spracovanie závažných koncepčných, kontrolných
a iných materiálov príp. z iných závažných dôvodov. Umožňujú využívať skúsenosti
a vedomosti jej členov pri posudzovaní problémov, ktoré si vyžadujú kolektívne
prerokovanie. Tieto orgány nemajú rozhodovaciu právomoc. Závery zo svojho
rokovania predkladajú svojmu zriaďovateľovi vo forme odporúčania.
3. Funkcie poradných orgánov:
a) poradná – vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokovávaných v OZ (starostu),
b) iniciatívna – vypracúvajú a predkladajú vlastné návrhy a podnety na rokovania,
c) kontrolná – kontrolujú plnenie uznesení, dodržiavanie VZN, vybavovanie
sťažností.
4. Poradné orgány sa vo svojej činnosti riadia schváleným štatútom a vopred stanoveným
plánom vypracovaným predsedom komisie. Činnosť dočasných poradných orgánov
končí splnením úlohy, na ktorú boli zriadené. Na žiadosť predsedu sa na rokovaní
komisie povinne zúčastňuje i vecne príslušný zamestnanec OcÚ.
5. Organizačné členenie komisii:
a) predseda – poslanec, riadi, zvoláva a vedie prácu komisie,
b) členovia komisie – poslanci a obyvatelia,
c) tajomník – zamestnanec OcÚ, zabezpečuje administratívnu a technickú podporu
komisie.
6. OZ zriadilo tieto svoje stále poradné orgány – komisie:
a) finančnú – komisia pre financie, rozpočet a správu majetku,
b) výstavby – komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné
prostredie,
c) kultúry, školstva a športu – komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a
propagácie,
d) sociálna – komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb,
e) ochrany verejného poriadku,
f) mandátová,
g) pre prešetrovanie sťažností voči starostovi, hlavnému kontrolórovi a poslancom .
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7. Komisie OZ (ďalej len „komisie) sa skladajú z poslancov, zamestnancov obecného
úradu a z obyvateľov obce s výnimkou komisii uvedených v ods. 6 písm. f), ktorej
členmi môžu byť len poslanci. Členov komisii volí a odvoláva zriaďovateľ.
8. OZ zriadilo dočasné poradné orgány a to komisiu pre preskúmanie Oznámenia
starostu o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch za predchádzajúci
rok a Čestného vyhlásenia hlavného kontrolóra, riaditeľa ZŠ s MŠ, vedúceho ZOS
o svojich majetkových pomeroch a komisiu pre Prešetrovanie sťažností.
9. Starosta zriaďuje (podľa potreby) tieto svoje poradné orgány, a to:
a) zbor pre občianske záležitosti,
b) škodová komisia,
c) inventarizačná komisia,
d) zaraďovacia, vyraďovacia a likvidačná komisia,
e) verejného obstarávania,
f) redakčná rada obecného časopisu.
E. Hlavný kontrolór obce
1. Hlavný kontrolór (ďalej len „HK“) je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
2. Funkcia HK je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena právnickej osoby
založenej alebo zriadenej obcou, funkciami v štátnej správe.
3. HK volí OZ na obdobie 6 rokov.
4. HK volí a odvoláva OZ nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
5. HK sa zúčastňuje zasadaní OZ s hlasom poradným.
6. HK najmä:
a) vykonáva kontrolu:
− nakladania s majetkom obce a majetkom iných právnických alebo fyzických
osôb, ktorý zverili majetok do správy obci,
− účtovníctva a iných finančných operácii na OcÚ,
− hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
− tvorbu a čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
− organizácií, ktoré založila alebo zriadila obec,
− opodstatnenosti zavedenia alebo zrušenia miestnych daní a poplatkov,
− dodržiavania právnych noriem obcou a VZN v obci, plnení uznesení
a interných predpisov OcÚ,
− vybavovania sťažností a podnetov podaných na zamestnancov obce,
b) vypracúva odborné stanoviská:
− k návrhu rozpočtu na príslušný rok pred jeho schválením v OZ,
− k záverečnému účtu pred jeho schválením v OZ,
− predkladá OZ jeden krát za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti (15 dní
pred prerokovaním musí byť zverejnený na úradnej tabuli),
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c) predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti priamo OZ na jeho najbližšom
zasadaní,
d) predkladá OZ najmenej jeden krát ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60
dní po uplynutí kalendárneho roka,
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
s prostriedkami pridelených obci zo ŠR alebo fondov EÚ,
7. Pri vykonávaní činností uvedených v 6 ods. HK je povinný spolupracovať s OcÚ.
8. HK je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do
akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácii, vedenia
účtovníctva, nakladania s majetkom obce. Výsledky spolu s návrhmi na odstránenie
zistených nedostatkov predkladá priamo OZ.
9. HK vedie centrálnu evidenciu petícii.
10. Výkon funkcie HK končí:
a) uplynutím doby,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním.
11. HK za výkon funkcie hlavného kontrolóra patrí plat podľa platných predpisov.
F. Komisie OZ
1. Komisie OZ nemajú rozhodujúcu právomoc.
2. OZ stanovilo tieto povinnosti a obsah ich činnosti jednotlivým komisiám, ktoré
zriadilo v tomto rozsahu:
 Komisia finančná (komisia pre financie, rozpočet a správu majetku):
a) vytvára koncepcie a kritéria nakladania s majetkom obce,
b) vytvára koncepcie a kritéria obstarávania majetku obce,
c) navrhujú koncepcie týkajúce sa príjmov obce (dane z nehnuteľnosti, užívania
verejného priestoru, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
iné poplatky,
d) prerokúva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, posudzuje rozpočtové príjmy
a výdavky obce ako aj organizácií zriadených obcou, vrátane zmien,
e) prerokúva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu (monitorovacie
a hodnotiace správy),
f) prerokúva a vyjadruje sa k navrhovanému záverečného účtu,
g) vyjadruje sa k návrhu poskytnúť úver alebo prijatia úveru alebo pôžičky, zriadenia
záložného práva k majetku obci, k združovaniu prostriedkov s inými obcami,
h) prerokúva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane
výpožičiek a prenájmu majetku obce,
i) prerokúva prijatie darov,
j) prerokúva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce,
k) prerokúva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,
vyjadruje sa k vkladu majetku do spoločností,
16

l) kontroluje spôsob realizácie uznesení OZ a VZN v pôsobnosti komisie,
m) vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúce sa nakladania s majetkom obce,
n) prerokúva a vyjadruje sa k zásadám hospodárenia s majetkom obce a majetkovým
normám nakladajúcimi s majetkom obce,
o) spolupracuje s ostatnými komisiami.




Komisia výstavby (komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné
prostredie):
a) vykonáva
kontrolu
ochrany
životného
prostredia,
odpadov,
vôd,
vodohospodárstva, ochrany zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku
a územného plánovania, dopravy a cestného hospodárstva vyplývajúcich pre obec
z právnych predpisov a VZN obce,
b) prerokúva a vyjadruje sa k riešeniam zmien v dopravnom značení v obci,
spolupracuje pri riešení hromadnej dopravy v rozsahu stanovenej zákonom,
c) kontroluje a vyjadruje sa k stavu, budovaniu a údržbe zelene a stromov v obci,
d) prerokúva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na
území obce (stav skládok, nepovolené skládky), prerokúva a odporúča spôsob
riešenia separovaného zberu, odpadu na území obce,
e) prerokúva návrhy investičných akcií obce (obecných i neobecných), vykonáva
a zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce, prerokúva
parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie investičných akcii v štádiu
projektovej prípravy,
f) spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.
Komisia mládeže, školstva, športu a kultúry (mládeže, školstva, kultúry, športu a
propagácie):
a) prerokúva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu vo
vzťahu na rozpočtové zabezpečenie základnej školy s materskou školou (ďalej len
„ZŠ s MŠ“), školskej jedálne, (ďalej len „ŠJ“), klubu detí (ďalej len „ŠKD“) a
školského zariadenia (ďalej len „ŠZ“),
b) zaoberá sa perspektívami a koncepciou rozvoja školstva v obci, ktoré prerokúva
a vyjadruje sa k nej,
c) prerokúva a vyjadruje sa k návrhom zrušovania, zlučovania školy a ŠZ, k
zaradeniu alebo vyradeniu zo siete,
d) zastupuje obec v rade školy,
e) prerokúva a vyjadruje sa k rozširovaniu alebo školského obvodu,
f) prerokúva a vyjadruje sa k návrhu zriadenia alebo odňatia právnej subjektivity
školy a ŠZ,
g) prerokúva a vyjadruje sa k rozpisu finančných prostriedkov pre školy a ŠZ
pridelených od krajského školského úradu,
h) prerokúva a vyjadruje sa k výsledkom hospodárenia školy a ŠZ (štvrťročné
rozbory),
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i) prejednáva a vyjadruje sa k pedagogickým, organizačným a materiálnym
zabezpečením výchovno vzdelávacieho procesu na školský rok (1x ročne) a správe
o výsledkoch výchovno vzdelávacieho procesu (1x ročne), prejednáva a vyjadruje
sa k návrhu Plánu činnosti školy a školských zariadení na školský rok (1x ročne)
a Správe o výsledkoch činnosti školy a ŠZ (1x ročne),
j) prejednáva a vyjadruje sa k návrhom VZN týkajúcich sa tejto oblasti,
k) spolupracuje s ďalšími komisiami OZ,
l) prerokúva a vyjadruje sa k návrhom rozvoja danej oblasti v obci,
m) prerokúva a vyjadruje sa k návrhom rozvoja práce s deťmi a mládežou v obci
a zapojení školy a školských zaradení do tejto práce,
n) podporuje a spoluorganizuje akcie a činnosti pre deti a mládež,
o) prerokúva a vyjadruje sa k plánovaným akciám práce s deťmi a mládežou
organizovaných školou, školskými zariadeniami, OcÚ a spoločenskými
organizáciami v obci,
p) prerokúva a vyjadruje sa k návrhu koncepcie športu na území obce pripravené
školou a školskými zariadeniami, futbalovým oddielom TJ Štart Svinná,
q) prerokúva a vyjadruje sa k návrhom kritérií na poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov do oblasti športu detí, mládeže a dospelých a zaujíma
k nim stanovisko,
r) preskúma a vyjadruje sa k predloženým projektom o nenávratný finančný
príspevok v oblasti mládeže a športu,
s) preskúmava a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území obce,
t) prerokúva a vyjadruje sa k návrhom VZN z tejto oblasti,
u) vykonáva kontrolu dodržiavania použitia finančných príspevkov poskytnutých
obcou,
v) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
w) prerokúva a vyjadruje sa k stavu kultúrneho vyžitia v obci a poskytovania kultúry
v obci,
x) prerokúva a vyjadruje sa k rozsahu poskytovaných kultúrnych akcii predložených
OcÚ,
y) spolupracuje v tejto oblasti so zložkami OcÚ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, OHZ, TJ Štart
Svinná, náboženskými organizáciami, ZPOZom, podnikateľmi, spolkami
a občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci,
z) prerokúva stav starostlivosti o pamiatky v obci (pamätníky, pomníky, tabule),
aa) prerokúva a vyjadruje sa k stavu a využívaniu obecného kultúrneho zariadenia,
obecnej knižnice, Domu smútku a obecného cintorína,
bb) prerokúva a vyjadruje sa k ročnej správe OcÚ za túto oblasť,
cc) prerokúva a vyjadruje sa k stavu zápisov kronikárov do Obecnej Kroniky,
dd) prerokúva a vyjadruje sa k činnosti ZPOZu v obci,
ee) prerokúva a vyjadruje sa k obecnému ročnému Plánu kultúrnych akcii v obci
poriadaných OcÚ, spolupracuje s cirkvami na podujatiach cirkevnej povahy,
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ff) prerokúva a vyjadruje sa k finančným otázkam spojených s prevádzkou kultúrnych
zariadení, kultúrnych akcií, materiálno-technického zabezpečenia zariadení,
poplatkov za využívanie zariadení a vecí,
gg) prerokúva a vyjadruje sa k výdavkom na kultúru,
hh) dáva podnety a prerokúva návrhy a vyjadruje sa k propagácii obce, vzniku
propagačných materiálov, brožúr, kníh o obci,
ii) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ obce.


Komisia sociálna (komisia sociálnych a zdravotných vecí a služieb):
a) prerokúva návrhy koncepcii sociálneho rozvoja na území obce a zaujíma k nim
stanovisko,
b) prerokúva a vyjadruje sa k zriadeniu, zrušeniu sociálnych zariadení v obci,
c) prerokúva získavanie zdrojov na financovanie sociálnych služieb,
d) prerokúva podnety a žiadosti občanov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim
stanovisko,
e) vyjadruje sa k žiadostiam občanov o poskytnutie sociálnej služby a starostlivosti,
f) prerokúva návrh rozpočtu (zmien) vo svojej oblasti a zaujíma k nim stanovisko,
g) kontroluje plnenie rozpočtu a vynakladaných výdavkov na činnosť ZOS
a poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom obce,
h) prerokúva návrhy VZN v tejto oblasti
i) prerokúva a vyjadruje sa ku komunitnému plánu a stavu sociálnych služieb v obci,
j) vykonáva kontrolu zariadení sociálnych služieb zriadených obcou (ZOS), činnosti
klubu dôchodcov,
k) spolupracuje s občianskymi, cirkevnými organizáciami na území obce pri riešení
sociálnej situácie obyvateľov obce,
l) spolupracuje so štátnymi i neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní
zdravých podmienok a zdravého života v obci a pri zabezpečovaní zdravotnej
starostlivosti na území obce,
m) spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania



Komisia ochrany verejného poriadku:
a) spolupracuje s občanmi, podnikateľmi, obecným hasičským zborom (ďalej len
„OHZ“) v obci pri vytváraní podmienok dodržiavania verejného poriadku v obci,
b) kontroluje dodržiavanie VZN o zákaze zdržiavania a požívania alkoholu
mladistvými v pohostinských zariadeniach a dodržiavanie nočného pokoja v obci,
udržiavania čistoty a zákazu vytvárania skládok a vývozu smetí a komunálneho
odpadu,
c) vyjadruje sa k žiadostiam organizátorov o organizovanie akcii v obci (napr.
diskoték, sprievodov ) z hľadiska verejného poriadku,
d) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
e) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ najmä kultúry,
školstva a športu.
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Komisia mandátová:
a) spravuje a kontroluje platnosť mandátov poslancov a starostu, náhradníkov a
kandidátov



Komisia pre prešetrovanie sťažností voči starostovi, HK a poslancom
G. Obecný úrad / OcÚ/

1. OcÚ sa skladá zo starostu a zamestnancov obce. OcÚ nemá právnu subjektivitu.
2. OcÚ vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce.
3. OcÚ zabezpečuje organizačne a administratívne veci OZ a starostu, ako aj orgánov
zriadených OZ.
4. OcÚ najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a OZ, je podateľňou,
výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ, komisii OZ
a HK,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva VZN obce, uznesení OZ a rozhodnutí obce,
5. Prácu OcÚ riadi starosta obce alebo zástupca starostu v jeho neprítomnosti v rozsahu
oprávnení podľa štatútu alebo prednosta úradu, ak je funkcia zriadená. Práva
a povinnosti starostu obsahuje článok V. časť C tohto štatútu.
6. Na OcÚ môže byť z rozhodnutia starostu zriadená funkcia prednostu obecného
úradu.
7. Vnútornú organizáciu OcÚ, najmä jeho organizačnú štruktúru, pôsobnosť jednotlivých
útvarov, ich vzájomné vzťahy, kompetencie zamestnancov obsahuje Organizačný
poriadok obecného úradu (ďalej len „ OP OcÚ“), ktorý schvaľuje a vydáva starosta.
8. Organizačnú štruktúru OcÚ tvoria sekretariát, podateľňa, správa registratúry, matrika
a evidencia obyvateľstva a organizačné zložky OcÚ, ako ZOS, Správa Kultúrneho
domu, Obecná Knižnica, Obecný hasičský zbor, Správa cintorína obce, kronika obce,
ZPOZ.
9. Obec zriaďuje rozpočtové organizácie za účelom plnenia úloh štátu a obce, ktoré sú
samostatnými právnickými osobami a svojimi príjmami a výdavkami sú v plnom
rozsahu napojené na rozpočet obce. Hospodária samostatne s prostriedkami podľa
rozpočtov schválených obecným zastupiteľstvom. Ich správu o hospodárení
a dosiahnutých výsledkoch predkladá 2x za rok riaditeľ ZŠ s MŠ na rokovanie OZ.
10. V súčasnom období obec zriadila nasledovnú rozpočtovú organizáciu s právnou
subjektivitou – Základná škola s materskou školou (ďalej len „ZŠ s MŠ“).
11. Obec ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie garantuje a kontroluje jej činnosť
a v prípade zistených nedostatkov príma opatrenia na ich odstránenie.
20

12. Obec pri zriadení rozpočtových organizácií vydáva pre ne zriaďovaciu listinu, v ktorej
uvádza ich základné verejnoprospešné činnosti alebo funkcie ako ich hlavnú činnosť,
pre ktorú sú zriadené. Tieto činnosti však nemôžu mať podnikateľský charakter.
13. OcÚ a rozpočtové organizácie zriadené obcou si vypracúvajú svoje vlastné
organizačné poriadky, v ktorých je podrobne popísaný ich systém a metódy riadenia,
organizácia, organizačná schéma, organizačné zložky a ich funkčná náplň. Ich
organizačné poriadky riaditeľ alebo vedúci týchto organizácii predkladajú na
schválenie OZ.
14. Organizačná schéma organizácii obce je uvedená v prílohe č. 2 tohto štatútu.
H. Prednosta obecného úradu
1. Starosta môže zriadiť na OcÚ funkciu prednostu obecného úradu (ďalej len
„prednosta“).
2. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
3. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
4. Prednosta musí mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického , právnického smeru
alebo stavebného smeru, prax v riadení najmenej 3 roky a odbornú prax najmenej 5
rokov.
5. Prednosta plní najmä tieto úlohy:
a) v rozsahu poverenia organizuje, riadi a kontroluje prácu obecného úradu,
b) zabezpečuje ekonomicky, hospodársky a správny chod obecného úradu,
c) zabezpečuje stavebné konania, opravy, údržbu budov, ciest, chodníkov,
vykurovanie budov, opravy a údržbu elektrických, plynových, vodárenských
zariadení, odvoz a odpadu, prevádzku verejného osvetlenia, rozhlasu a čističky
odpadových vôd, čistenie komunikácii, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, činnosť KD a obecnej knižnice,
d) podpisuje spolu so starostom zápisnice a uznesenia zo zasadaní OZ,
e) zúčastňuje sa na zasadaní OZ a komisii OZ s hlasom poradným.

Článok VI.
Zapojenie občanov do činnosti samosprávy
1. Miestami pre prístup občanov k informáciám v obci sú orgány samosprávy obce.
2. Práva obyvateľov obce v súvislosťou s účasťou na samospráve obce stanovuje zákon
o obecnom zriadení.
3. Okrem tohto sa obyvatelia obce môžu zúčastňovať na samospráve obce
prostredníctvom:
a) práce v komisiách zriadených OZ,
b) poslancov,
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c) osobnej účasti na zasadaniach OZ a predkladaním návrhov a podnetov na zlepšenie
práce orgánov samosprávy,
d) účasti na:
da) miestnom referende obyvateľov obce – výsledok záväzný pre obec,
db) zhromaždenia obyvateľov obce alebo časti obce,
dc) verejné vypočutia (verejné stretnutia) – dôležité na zistenie názorov, postojov,
verejnej mienky obyvateľov na určitú vec, výsledok má pre orgány samosprávy
informatívny charakter,
4. Podrobnosti o organizácie miestneho referenda, zhromaždenia obyvateľov, verejného
vypočutia upravuje v súlade s právnou úpravou VZN obce a uznesenie OZ.
Miestne referendum
1. OZ vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie, rozdelenie, zrušenie obce alebo zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu podľa osobitného predpisu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte ASPOŇ 30% OPRÁVNENÝCH
VOLIČOV,
2. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, OZ vyhlási miestne
referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.
3. OZ môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých
veciach samosprávy obce.
4. OZ vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a 3 ods. tak, aby sa
uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
5. Po vyhlásení miestneho referenda OZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie
HLASOV KOMISIU PRE MIESTNE REFERENDUM a určí lehotu na jej prvé
zasadanie.
6. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie
dátum schválenia uznesenia OZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia
petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
Oznámenie obec zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli, ako aj spôsobom v obci
obvyklým.
7. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda. OZ vyhlási výsledky miestneho referenda do troch
dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
8. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda obec upraví VZN.
Zhromaždenie obyvateľov obce
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1. Na prerokovanie obecných vecí môže OZ zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo
jej časti.
2. OZ zvolá zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti vždy ak:
a) požiada o to petíciou najmenej 3O% obyvateľov obce,
b) požiada najmenej 5O% všetkých poslancov OZ.
3. OZ sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej otázke týkajúcej sa obce, na
zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
4. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce,
inzerciou v lokálnych médiách a na internetovej stránke obce, prípadne oznámením na
vývesnej tabuli obce alebo príslušnej časti obce, vyhlásením v obecnom rozhlase.
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná listina prítomných obyvateľov obce (časti obce).
5. Starosta ako aj jednotlivý poslanec môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce (časti
obce) za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh zhromaždenia
sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 3.
6. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia, ako aj
podmienky hlasovania môžu byť upravené vo VZN obce.

Článok VII.
Zverejňovanie
1. Miestom na prístup k informáciám pre občanov je úradná tabuľa obce umiestnená pred
budovou OcÚ a je verejne prístupná.
2. Obec zverejňuje a poskytuje informácie obyvateľov obce obvyklým spôsobom, a to
najmä vyvesením informácii v písomnej forme na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce.
3. Okrem toho môže obec v záujme posilnenia prístupu obyvateľov k informáciám
využiť i vyhlasovanie informácií prostredníctvom oznamu obecného rozhlasu,
výveskách na informačných tabuliach na území obce, doručením informácií
prostredníctvom obecného kuriéra do vlastných rúk alebo poštovej schránky.
4. Na úradnej tabuli obce musia byť zverejnené:
a) Návrh VZN obce,
b) VZN obce,
c) Návrh rozpočtu obce,
d) Návrh záverečného účtu,
e) Návrh programu rokovania OZ,
f) Uznesenia OZ,
g) Návrh na zavedenie verejného poplatku,
h) Zvolanie zhromaždenia občanov,
i) Výsledky miestneho referenda,
j) Ďalšie listiny v súlade s právnymi predpismi.
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5. VZN obce a zápisnice o rokovaní OZ sú verejne prístupné na OcÚ (sekretariát
starostu) a na internetovej stránke obce (www.svinna.sk).
6. Pri zverejňovaní informácii obec koná v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Zverejňovanie informácii na úradnej tabuli obce vykonáva sekretariát starostu.
8. Sekretariát starostu podá informácie občanovi aj pri jeho osobnej návšteve na
obecnom úrade.
9. Nahliadať do úradných dokladov a požadovať informácie o dokumentoch uvedených
v ods. 4. sú občania oprávnení aj osobne, a to na sekretariáte OcÚ počas úradných
hodín vyčlenených pre styk so stránkami.

Článok VIII.
Organizácia a riadenie obecnej samosprávy
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom obce je OZ, ktoré riadi obec.
Najvyšším výkonným orgánom obce a OZ je starosta.
Najvyšším kontrolným orgánom obce je hlavný kontrolór obce.
Zásady riadenia, právomoci, úlohy a zodpovednosť uplatňujú jednotlivé orgány obce
v súlade so štatútom obce, organizačným poriadkom obce a ostatnými VZN
a uzneseniami obce.
Orgány obce ako aj zamestnanci obce sú povinní plniť a dodržiavať povinnosti
a nariadenia uložené im orgánmi obce .
Podrobnosti upravuje Organizačný poriadok obce, Organizačný poriadok OcÚ
a organizačný poriadok ZŠ s MŠ.
Organizačné poriadky OcÚ a ZŠ s MŠ nemú byť v rozpore so Štatútom obce Svinná,
za čo zodpovedá štatutár týchto organizácii.
Štatutári OcÚ a ZŠ s MŠ sú povinní zabezpečiť súlad vlastného štatútu, zriaďovacej
listiny a organizačného poriadku so štatútom obce a nadriadeným organizačným
poriadkom.

Článok IX.
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek
1. Orgány obce – poslanci OZ, starosta, sú pri plnení a zabezpečovaní úloh obce medzi
sebou povinní v zmysle tohto štatútu spolupracovať.
2. Orgány obce v ods. 1 pri plnení úloh nie sú si navzájom nadriadené a podriadené.
3. Štatutári obecných organizácii, vedúci organizačných jednotiek obce sú povinní
vytvárať podmienky na spoluprácu pri plnení a zabezpečovaní úloh nimi riadených
súčastí ako aj medzi podriadenými zamestnancami navzájom.
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4. Vnútorné vzťahy medzi jednotlivými orgánmi obce, v zásade upravuje štatút obce
a organizačný poriadok obce, ktorý určil zásadné kompetencie jednotlivým orgánom
obce.

Článok X.
Vonkajšie vzťahy
1. Konanie v mene samosprávy upravuje tento štatút.
2. Za obec a v mene obce koná v rámci stanovenej kompetencie starosta, prípadne iná
osoba.
3. Štatút stanovuje, kedy a za akých podmienok môže konať za starostu zástupca starostu
alebo prednosta OcÚ.
4. V mene organizácii zriadených obcou koná štatutár príslušnej organizácie obce
s priamou zodpovednosťou za organizáciu.

Článok XI.
Odmeňovanie poslancov , poslanca – zástupcu starostu,
obyvateľov obce a iných osôb
1. Poslancom za výkon funkcie patrí finančná odmena. Podmienky a výšku odmeny pre
poslancov stanoví OZ v Zásadách pre odmeňovanie poslancov, poslanca – zástupcu
starostu, obyvateľov obce a prípadne iným osobám realizujúcich úlohy a aktivity
samosprávy.
2. Okrem finančnej odmeny môžu osoby uvedené v ods. 1 dostať vecný dar takisto
v zmysle Zásad pre odmeňovanie poslancov, poslanca – zástupcu starostu, obyvateľov
obce a iným osobám realizujúcich úlohy a aktivity samosprávy.
3. Zásady pre poskytovanie odmien v zmysle článku XI. schvaľuje OZ.

Článok XII.
Čestné občianstvo obce a Čestná cena obce
1. OZ obce môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo obce Svinná,
b) Čestnú Cenu obce.
2. Čestné občianstvo obce Svinná môže OZ udeliť tým osobám, ktoré sa zvlášť
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov
a šírenie dobrého mena alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi.
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3. Návrh na udelenie čestného občianstva môže podať starosta alebo poslanec, o udelení
rozhodne OZ a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
5. Čestné občianstvo odovzdáva ocenenej osobe spravidla slávnostne, na mimoriadnom
zasadaní OZ, starosta obce.
6. O udelení občianstva sa vykoná záznam do Kroniky obce.
7. Čestnú Cenu obce Svinná sa udeľuje osobám za významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej, výchovno-vzdelávacej a verejnoprospešnej
činnosti dosiahnutej v obci, osobám ktoré sa pričinili o hospodársky, kultúrny alebo
sociálny rozvoj obce alebo jej propagácie, osobám za činnosť pri záchrane ľudského
života alebo majetku obce a jeho občanov.
8. Návrh na udelenie môže predložiť každý občan obce a musí byť zdôvodnený
a písomný. O návrhu rozhoduje OZ a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
9. Čestnú Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce. K cene sa vydáva listina – preukaz o jej
udelení, v ktorom je zaznamenané meno, priezvisko, dátum narodenia, dôvod
udelenia ceny, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu. Čestná Cena obce sa
udeľuje max. jeden krát ročne, spravidla k významnému dni obce a cenu a vecný dar
ocenenému slávnostne odovzdáva starosta.
10. Čestnú Cenu obce možno udeliť i in memoriam a to rodinným príslušníkom
pocteného.
11. O udelení Čestnej ceny obce sa vykoná záznam do Kroniky obce.
Článok XIII.
Cena starostu obce
(Plaketa za zásluhy o rozvoj obce, Pamätný list občanovi za ich osobný prínos
k rozvoju obce pri významných výročiach a pamätných dňoch)
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom, obyvateľom obce a iným občanom za
úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce, za dosiahnuté výborné športové a
kultúrne výsledky, za pomoc občanom, ochranu majetku obce, záchranu zdravia či
života, za darcovstvo krvi – zlatú Jánskeho plaketu, starostlivosť o životné prostredie,
školské výsledky, starostlivosť o kultúrne dedičstvo.
2. Cenu starostu obce udeľuje starosta maximálne jeden krát ročne pri príležitosti napr.
Dňa oslobodenia obce, ukončenia II. svetovej vojny.
3. Návrhy na udelenie ceny navrhovateľ podáva písomne s zdôvodnením starostovi.
4. Cenu starostu obce tvorí plaketa s erbom obce. K cene starostu obce sa vydáva listina
– preukaz o jej udelení, v ktorom sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia
oceneného, dôvod ocenenia, dátum, pečiatka a podpis starostu.
5. O udelení Ceny starostu obce sa vykoná záznam do Kroniky obce.

Článok XIV.
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Symboly obce
Erb obce, vlajka, pečať obce
1. Erb obce Svinná tvorí modrý štít, v ktorom po zelenej pažiti s kopčekom vpravo kráča
medzi dvoma zlatými sliepkami zlatý kohút. Nad ním letí strieborný jastrab. Erb je
zapísaný v heraldickom registri pod signatúrou HR S-87/94, vedený na Ministerstve
vnútra SR. Vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
2. Vlajka obce je podlhovastá s dvoma výrezmi, zvislé farebné pruhy sú v poradí (zľava)
zelený, modrý, biely a modrý. Vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Pečať obce je okrúhla s uprostred s obecným erbom a kruhopisom „Obec Svinná“ po
obvode. Celkový priemer pečate je 35 mm. Vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č. 1
tohto štatútu.
4. Pečiatky, razidlá a insígnie starostu obce ako i ďalšie symbolové a hodnostné znaky
môžu obsahovať erb obce prípadne i ďalšie heraldické modifikácie erbu podľa ich
plošnej veľkosti, dôležitosti a účelu použitia.

Článok XV.
Používanie symbolov obce
1. Symboly obce uvedené v článku XIV. tohto štatútu používa obec pri výkone
samosprávy.
2. Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:
a) na insígniach starostu,
b) na pečiatkach a razidlách starostu, OZ, OcÚ,
c) na tlačovinách a publikáciách obce,
d) na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií pokiaľ všeobecne
záväzné predpisy nenariaďujú nepoužívať štátny znak,
e) na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce,
jeho orgánov a organizácii zriadených obcou.
3. Insígnie schvaľuje OZ.
4. Právo nosiť insígnie patrí starostovi.
5. Insígnie starostu sú:
a) štátny znak s trikolórou, ktorý starosta používa pri reprezentácii obce, pri plnení
prenesených úloh štátu,
b) reťaz s obecným znakom, ktorú starosta používa pri reprezentácii obce, pri
vykonávaní originálnych funkcii obce.
6. Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce prípadne jeho heraldických
modifikácii aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacich na území obce a to
len na ich písomnú žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení
znaku. O vydaní povolenia rozhoduje výhradne starosta. Povolenie môže byť len
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jednorazové a krátkodobé. Za vydanie povolenia žiadateľ zaplatí obci poplatok
v zmysle VZN o poplatkoch.
Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky
obce.
Používatelia obecných symbolov, ktorým bolo vydané povolenie na ich použitie, sú
povinní obecné symboly ochraňovať, používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie
alebo hanobenie.
7. Technické, administratívne zabezpečenie a kontrolu nad plnením a dodržiavaním
používania a správnosti používania symbolov vykonáva starosta. Starosta v prípade
zistenia nedodržanie podmienok povolenia symbolov alebo ich neoprávneného,
nedôstojného použitia, poškodenie alebo hanobenie symbolov, má právo a povinnosť
vydať každej osobe zákaz ďalšieho používania a okamžitého odstránenia obecných
symbolov a následne uplatniť voči takejto osobe (osobám) sankciu – pokutu v zmysle
tohto štatútu.
8. Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri
slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom
používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je
možné používať na označenie budov samosprávy obce.
9. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu OcÚ, zasadaciu miestnosť OZ
a úradnú miestnosť starostu obce.
10. Za uloženie, ochranu a správne použitie obecných symbolov a insígnií zodpovedá
starosta.

Článok XVI.
Kronika obce
1. Kronika obce Svinná sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy, dokumenty,
fotografie dokumentujú fakty zo spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života
obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
starosta.
4. Obecný kronikár predkladá spracovaný návrh zápisov do Kroniky obce predsedovi
kultúrnej komisie OZ a po schválení návrhu zápisu v komisii následne informuje
starostu a až potom záznam zapíše do Kroniky obce.
5. Obecnému kronikárovi za výkon činnosti patrí odmena v zmysle Zásad odmeňovania
poslancov, poslanca – zástupcu starostu a neposlancov zabezpečujúcich iným osobám
realizujúcim úlohy a aktivity samosprávy.
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Článok XVII.
Spolupráca obcí a vzťahy so štátom, právnickými a fyzickými osobami,
politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami
1. Obec môže spolupracovať s inými obcami v SR.
2. Veci spoločného záujmu obce Svinná a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce
s okolitými mestami a obcami.
3. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia obcí, vstupovať do
združení miest a obcí, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami
a mestami iných štátov, byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
Členstvo v združeniach nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, právnym poriadkom SR
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
4. Členstvo alebo Zmluvy, v ktorých má byť druhou zmluvnou stranou obec alebo mesto
v SR alebo cezhraničná obec alebo cezhraničný orgán, môže byť uzatvorená len po
predchádzajúcom súhlase OZ obce.
5. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä krajskými,
obvodnými, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, vyššími územnými
správnymi celkami, stavebnými úradmi, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími
štátnymi orgánmi (prokuratúra, súdy, polícia).
Článok XVIII.
Sankcie pokuty
1. Obec je oprávnená uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokuty až do výšky 6 638,- €, ak osoba:
a) poruší VZN obce,
b) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú VZN, starostom,
poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti,
c) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti v
intraviláne obce, za narúšanie vzhľadu a prostredia obce alebo ak znečistí verejné
priestranstvo alebo ak odloží veci a komunálny odpad mimo vyhradených miest
a nádob na odpad,
d) zaberá bez povolenia verejné priestranstvo alebo verejné priestranstvo využíva
nedovoleným spôsobom,
e) nedodržiava bez povolenia stanovený nočný pokoj v obci, spôsobuje rušenie
nočného pokoja,
f) porušuje zákaz fajčenia v prevádzkových zariadeniach,
g) neoprávnene používa obecné symboly alebo hanobí obecné symboly.
2. Udalosti opísané v bode 1. obec posudzuje ako priestupok a rieši v priestupkovom
konaní.
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Článok XIX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Svinná 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. Obecné orgány a organizácie sú povinné zosúladiť svoje vnútorné predpisy s týmto
štatútom do 30 dní po nadobudnutí jeho právoplatnosti a vykonateľnosti.
3. Štatút obce Svinná bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Svinnej
č. 74 /2012 dňa 21.11.2012 všetkými poslancami.
4. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje OZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
5. Dňom účinnosti tohto Štatútu OZ ruší Štatút obce Svinná, ktorý bol schválený dňa
19.9.2011 uznesením č. 79/2011 vrátane jeho všetkých doplnkov a uznesení.

Vo Svinnej, dňa 21.11.2012
Ing. Anna Sýkorová
starostka obce
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