
Obecné zastupitel'stvo Dedina MlácleZ:e na záklacle ust. zák. SNR 369/1990 Z b. a úplného 
znenia zákona e. 612/2002 Z.z. o obecnom zriadení vydáva pre katastrálne územie obce 
Dedina M!ádeZ:e tento 

STATÚT OBCE DEDINA 1\'lLÁDEZE 

Úvodné ustanovcnia 

1. Statút obce Dedina Mládeze upravuje v sú.lade so Vseobecne zá.vaznynü právnymi 
predpismi najma postavenie a p6sobnost' obce, práva a povinnosti obyvatel'ov obce, 
základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkorn obce, d'alej 
postavenie a pősobnost' obecného zastupítcl'stva, starostu a d'alsích orgánov obccncj 
samosprávy, ich vnútornú struktúru, del'bu práce medzi ni mi, formy a metódy ich práce 
riesi tie.Z sirsie vzt'ahy obce, symboly obce, udel'ovanie cestného obcianstva obce, cien 
a odmien. 

2. Statút obce · Dedina Mládeze Je základnym normatívno-právnym a organizacnym 
predpisorn obce. 

CASÍ L 

Postavenie obce 

cl. J 

1. Obec Dedina MládeZ:e je samostatny územny samosprávny a správny celok SR, zclruzuje 
osoby, ktoré rnajú na jej území trvaly pobyt. Obec je právnická osoba, ktorá za podrnienok 
ustanovenych zákonom samostatne hospodári s vlastnym majetkom a s vlastnymi 
príjmami . 

2. Základnou úlohou obce pri vykone samosprávy je starostlivost' o vsestrnnny rozvOJ JeJ 
územia a o potreby jej obyvatel'ov. Obci pri vykone samosprávy rnofoo ukladat' 
povinnosti a obmedzenia len zákonom, na základe medzinárodnej zmluvy . 

3. Obec má právo zdrufovat' sas inyrni obcami v záujme closiahnutia spolocného prospechu. 

4. Obec má svoj názov. Názov obce sa uvádza v státnom jazyku. Oznacovanie obce v inom 
jazyku upravuje osobitny zákon. 

5. Názov obce ureuje alebo mení vláda SR nariadenírn, t1ázov obce mofoo zmenit' iba so 
súhlasom obce. 

6. Obec má právo mi vlastné syrnbo}y. Obec, ktorá nlá vlastné symboly, je povinná ich 
pouzívat' pri vykone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, peeat' obce. 
Právnické osoby zriadené alebo zalozené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby 
mom pouzívat' symboly obce, len so súhlasom obce. 
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7. Obec oznacuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, 
zasadaciu rniestnost' obecného zastupitel'stva a úradnú miestnost' starostu obce. 

8. Obec pouzíva otlaeok úradnej peCiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 
oprávnenia a osveclcenia skutocností vydanych pri v)1kone samosprávy. 

9. Obec predldad.á Ministe.rstvu návrh na zápis syrnbolov obce do He.rnldického registra SR. 

cl. 2 

Územic obce 

1. Územie obce je územny celok, ktory tvor[ jedno kata.strálne územie , kam patrí Dedina 
Mláde.le, Maly Ostrov , Dolny Tábor . 

2. Obec urcuje a mení nariadenín1 názvy ulíc a inych verejnych priestranstiev . V obci, 
v ktorej je viac ulíc alebo inych verejnych priestranstiev, má ka zdá ulica alebo iné verejné 
priestranstvo svoj názov. 

3. Názvy ulíc a inych verejnych priestranstiev sa urcujú s prihliadnutím na históriu obce, na 
vyznamné nezijúce osobnosti, na veci a pod .. Neprípustné sú názvy po zijúcich osobách, 
názvy dlhé duplicitné, uráfajúce mravnost', nábo.lenské alebo národnostné cítenie, 
jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhl'adom na históriu obce. 

4. Oznacenie ulk a inych ve.rejnych priestranstiev v jazyku národnostnej mensiny uprnvuje 
osobitny zákon. 

5. Oznafovan1e ul1c a verejnych priestranstiev názvami zabezpecuje obec na vlastné 
náklady. 

6. Obec urfoje stavbam súpisné Cis1o a orientacné cislo, vecfie evidenciu supisnych cisiel 
a evidenciu orientacnych císiel a uddiava ju v súlade so skutocnym stavom. 

7. Na oznaeovanie stavieb súpisnymi císlami obstaráva obec na vlastné náklady tabul'ky 
rovnakého vzoru. Na úcely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby mőze obec 
urcit' stavebníkovi súpisné císlo a orientacné císlo aj bez kolaudacného rozhodnutia. 

cl. 3 

Obyvatelia obce 

J. Obyvatel'orn obce Dedina Mládefo je osoba, ktorá má na území obce trvaly pobyt . 

2. Obyvatelia obce sa zúeastiíujú na samospráve obce najmü v~konom svojich práv 
a povinností . Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3, § 4 ods. 2 UZZ SNR e. 612/2002 
Z.z. o obecnom zriadení . 
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3. Obec je povinná poskytnút' obyvatel'ovi obce nevyhnutnú okamzitú pomoc v jeho náhlej 
núdzi sposobenej zivelnou pohromou, haváriou alebo inou udalost'ou, najma zabezpecit' 
mu prístresie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

4. Na sarnospráve obce sa má právo podiel'at' aj ten, kto 

a. má na území obce nehnutel'ny majetok, alebo v obci plati miestnu dat'í. a lebo 
miestny poplatok, 

b. je v obci prihláseny na prechodny pobyt, alebo dlhodoby pobyt, 
e. má cestné obcianstvo obce. 

5. Osoby uvedené v bode 4 nemajú právo volit' orgány sa rnosprávy obce a byt' do nich 
zvolení, nemajú právo hlasovat' o dolezitych otázkach zivota a rozvoja obce (rniestne 
referendum). 

cl. 4 

Samospráva obce 

1. Obec samostatne rozhod~je a uskutoCií.uje vsetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, vsetky zálezitosti, ktoré ako jej samosprávnu sposobnost' upravuje osobitny 
zákon, ak tak.éto úkony podl'a zákona nevykonáva stát alebo iná právnická osoba alebo 
(yzická osoba. · 

2. Obec spravuje svoje vnútorné veci vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v d'alsích 
D~-9-bit!~.frch .rikanoc.h a 'JS..eobecn.e záváznych pr?. vnych predpisoch. 

3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 
a. orgánmi obce, 
b. hlasovaním obyvatel'ov obce, 
e. verejnym zhromazdením obyvatel'ov obce. 

4. Ak zákon pri úprave sposobnosti obce neustanovuje, ze ide o vykon prenesenej 
sposobnosti státnej správy, platí, ze ide 0 v)1kon samosprávnej sp6sobnosti obce. 

5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickyrni stranami a politickymi hnutiami , 
s obcianskymi zdruzeniarni a inymi právnickyrni osobami, ako aj s fyzickymi osobami 
p6sobiacirni v obci. 

6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva vseobecné 
závazné nariadenia ( d'alej len „Nariadenia") . Nariadenia ebe.e nes,p;-,ú .0<lp0J;0~/?.f ú~?.v.~ -'.?o~:~-i 

zákonom. Vo veciach, v ktorych obec plní úlohy státnej správy, rnoze vydat' nariadenie, 
len na základe splnornocnenia zákona a v jeho rnedziach, takéto nariadenie nesmie 
odporovat' ani inému v.S-eobecne závaznému právnemu predpisu. Postup pri príprave 
materiálov a podkladov pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj sp6sob kontroly 
plnenia tychto nariadení stanovuje zákon, tento statút a rokovací poriadok obecného 
zastupiterstva. 
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7. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené UZZ SNR e. 612/2002 Z.z. 
v zmysle ust. § 4 ods. 3, v d'alsích osobitnych zákonoch a vseobecne závaznych právnych 
predpisoch. 

8. Obec financuje svoje potreby predovsetkym z vlastnych príjmov, zo státnych dotácií, ako 
aj z d'alsích zdrojov v súlade ust. §-u 7 ods. l písm. a., az e, zákona o obecnom zriadení. 

CAST .II. 

Orgány obce 

1. Orgánmi obce sú: 
a. obecné zastupitel'stvo, 
b. starosta obce (d'alej len „starosta"). 

2. Obecné zastupitel'stvo 1116.Ze zriadit' a zrusit' podl'a potreby stále alebo doeasné vykonné, 
.k,t;>,!i!;.!:01~~é -?.. p.0w„d.né wg?.ny, k.mnis.i..e g i_g·.Cuje im n§1pli1 práce. Dalej 1116.Ze zriadit' a z.rusit' 
aj d'alsie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitny zákon. 

3. Obecné zastupiterstvo Dedina MládeZe 111á zriadené nasledovne svoje orgány~ 
a. obecny úrad, 
b. kornisie, len doeasné podl'a potreby. 

Osobitné postavenie má hlavny kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné 
zastupitel'stvo. 

c:1. 6 

Obecné zastupitel'stvo 

1. Obecné zastupitel'stvo je zastupitel'sky zbor obce Dedina Mládeze zlozeny z poslancov 
zvolenych v priamych vol'bách obyvate.l'm~ o.b.c.e Ded~~'lü MLiv.lfti~ .~v.i, ~J;yi;.~ s1;.-~~~1 . 

2. Obecné zastupitel'stvo Dedina Mládefo má 7 poslancov. Pocet poslancov obecného 
zascupitef stva na ce}é vo}ebné obdobie urcí pred vol'bami obecné zastupitel'stvo. 

3. Funkcné obdobie obecného zastupitel'stva sa skonCí zlozením sl'ubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupitel'stva. 

4. Obecné zastupitel'stvo rozhoduje o základnych otázkach zivota obce a vykonáva svoju 
vyhradenú právomoc podl'a § 11 ods. 3 ŰZZ SNR e. 612/2002 Z.z. o obecnom zriadcní. 
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5. Obecnému zastupitel'stvu je vyhradené najma: 
a. ureovat' zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkorn státu 

a inych právnickych a fyzickych osob, ktorí uzíva, schval'ovat' najdolezitejs ie 
úkonv tykajúce sa tohto majetku a kontrolovat' hospodárcnic s ní111 . 

b. schval'ovat' rozpocel obce a jcho zmeny, ko11Lrolovat' jcl10 l:crpanic a schva\'ovat' 
záverecny úcet obce, schval'ovat' emisiu komunálnych dlhopiso v, rozhodovat' 
-'~- }'-! :.i.j.?..ti itvt:>rn E.le.ha pfüjcky, 0 prevzatí dlhu a a prevzatí rucitel'ského závi~zku 

e. schval'ovat' územny plán obce alebo jej easti a koncepcie rozvoja jednotlivych 
oblastí zivota obce, 

d. rozhodovat' o zavedeni a zrusení m1estnej dane alebo miestneho poplatku, podl'a. 
osobitnych predpisov, 

e. urcovat' nálezitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky 
a rozhodovat' o prijati úveru alebo pozicky, 

f. vyhlasovat' hlasovanie obyvatel'ov obce o najdolezitejsích otázkach zivota 
a rozvoja obce a zvolávat' verejné zhromazdenia obcanov, 

g. uznásat' sa na nariadeniach, 
h. schval'ova.t' dohody o medzinárodnej spolupráci a clenstvo obce v rnedzinárodnom 

zdruZe.ní podl'a zákona o obecnom zriadenL 
1. ureovat' organizáciu obecného úradu a ureovat' plat starostu obce a hlavného 

kontrolóra obce, 
J. schval'ovat' poriadok odmenovania pracovníkorn obce, vypra.c.ov.S\.!~.!v) ::v;:v;lf~ 

osobitného predpisu, ako aj d'alsie predpisy, 
k. zriad'ovat', zrufovat' a kontrolovat' rozpoctové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh ' starostu vymenúvat' a odvo}ávat' ich vedúcich (riaditel'ov), zak ladaf 
a zrufovat' obchodné spolocnosti a iné právnické osoby a schval'ovat' zástupcov 
obce do ich orgánov, ako aj schval'ovat' majetkovú úcast' obce v právnickej osobe, 

1. schval'ovat' zdrufovanie obecnych prostriedkov a cinnosti a úeast' zdruzenia , ako 
aj zriadenie spolocného regionálneho alebo záujmového fondu, 

m. zriad'ovat' a zruSüvat' orgány potrebné na samosprávu obce a ureovat' nápli'í ich 
prace, 

n. udel'ovat' cestné obcianstvo obce, vyznamenania a ceny, 
o. schval'ovat' zmluvné prevody vlastníctva nehnutel'ného rn(\.ietku, 
p. schval'ovat' zmluvné prevody vlastníctva hnutel'ného majetku, 
q . schval'ovat' nakladanie s majetkovymi pravam1 nad hodnotu 5 000,-Sk 

nadobudnutej_ hoclnoty majetku . 
r. schval'ovat' aukcny predaj vecí 
s. ustanovovat' erb obce, vlajku obce, peeat' obce, 

,1_;_ Sd~~.l\1..!~0~.L ?_,f St?,~ 1~Y:: -0k.JZ-~, 

u. prerokúvat' protest prokurátora podany proti nariadeniu obce alebo uzneseniu 
obecného zastupítel'stva ako aj upozornenie prokurátora na neCinnost' alebo na 
pvTu-Sv·vaííi\~· zikowov- o-b\'.;Cf1}'m zastupitel'stvom a jeho orgánmi. 

6. Obecné zastupitel'stvo si m6ie vyhradit' právomoc i v d'alsích otázkach, ktorycb 
roiilodovanie nie je vymedzené statútom obce, pripadne inymi vnútornyrni predpismi. 

7 . Obecné zastupitel'stvo vyhlási hlasovanie obyvatel'ov obce, v súlade s clánkom 11 tohto 
statútu. 

8. Verejné zhromazdenia obyvatel'ov obce sa organizujú na prerokovanie obecn)1ch vecí . 



-6-

9. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastu_pitel'stva stanovuje rokovací poriadok 
obecného zastupitel'stva . 

cI.7 

Starosta obce 

1. Predstavitel'om obce a najvyssím vykonnym orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je 
verejná funkcia. 
Funkcné obdobie starostu sa skoncí zlo2ením sl'ubu novozvoleného starostu . 
Sp6sob vol'by starostu upravuje osobitny zákon. 

2. Starosta obce je statutárnvm or:g_ánom obce v maietkovo-právnvch vzt'ahoch obce 
a v pracovnoprávnych vzt'ahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzt'ahoch 
je správnym orgánom. Jeho právomoc a sp6sobnost' vyp lyva zo zákona o obecnom 
zriadeni a .d'atsích vSf>J.)be<:~v~ . :z»,~.1?.z~".~1.r,:.h .. p.!.=~d.p !.~r,;-:-. i . 

3. Funkcia starostu je nezlucitel'ná s funkciou 
c'i:. p\J·sfo.1'i'Cá: obecného zastupitel'stva, 
b. statutárneho orgánu rozpoctovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 

zriadenej obcou, v ktorej bot zvoleny, 
e. zamestnanca obce, v ktorej bo1 zvo1eny, 
d. predsedu samosprávneho kraja, 
e. vedúceho zamestnanca orgánu státnej správy, 
f podl'a osobitného zákona. 

4. Starosta na.ima: 
a. zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupitel'stva a podpisuje ich uznesenia, 
b. vykonáva obecnú správu, 
.r;.. .];z.st~··:~~0.1? -0b.~. )L<;:i. ~L.zi?.lw. k S.~á.t.nyn.1.0.rgánom, k príwnickym a fyzick)rm osobám, 
d. rozhoduje vo vsetkych veciach správy obce, ktoré nie sú zákonorn, alebo statútom 

obce vyhradené obecnému zastupitel'stvu, 
e. uschováva obecnú peeat' a obecnú zástavu, pouziva obecné insígnie, 
f podpisuje vseobecné závazné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupitel'stva 

5. Starosta moze, pozastavi( vykon uznesenia obecného zastupitef'stva ak sa domnieva, ze 
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevyhodné tak, fo ho nepodpíse v lehote 
podl'a ust. § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení. 

6. Ak bol vykon uznesenia obecného zastupitel'stva podl'a odseku 5 pozastaveny, moze 
obecné zastupitel'stvo toto uznesenie trojpatinovou vacsinou hlasov vsetkych poslancov 
ootvrdit'. ak obecné zastuoitel'stvo uznesenie neootvrdí do dvoch mesiacov od ieho 
~ ~ ~ -
schválenia, uznesenie stráca platnost'. Vykon potvrdeného uznesenia starosta nem6.Ze 
pozastavit'. 

7. Starosta obce rnoze právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na poclnikanie 
ulozit' pokutu do 200.000., Sk, ak, 
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a) porusí nariadenie obce, 

b) neudr.luje cistotu a poriadok na uzívanom pozemku alebo na inej nehnutel'nosti , 
a tym narusí vzhl'ad alebo prostredie obce, alebo ak znecístí verejné priestranstvo 
alebo odkladá veci mimo vyhradenych miest 

e) nesplní v ureenej lehote bez vázneho dovodu povinnost' ulofo nú starostom, 
poskytnút' osobnú pornoc alebo vecnú pomoc poeas odstra11ovania a pri 
0d.st.i:.a~~0'.1~,n i nhl-P.dk0v .Zive.lnej pohromy alebo na inej mimoriadnej uclalosti . 

8. Pokutu mol.no ulozit' do jedného roka ,odo d11a , ked' sa starosta clozvedel o tom, kto sa 
konania podl'a ods. 7 dopustil, najneskor vfak do troch rok.ov od porusenia nariaderiia. 
alebo nesplnenia povinnosti podl'a ods. 7 písm. e,. Pokutaje príjmom obce. 

9. Pfatové pomery starostu upravuje osobitny zá.kon. 

l 0. Mandát starostu zaniká: 
a. odmietnutírn sl'ubu alebo zlozením sl'ubu s vyhraclou, 
b. uplynutím fun.kcného obdobia, 
e. vzdaním sa mandátu. 
d. právoplatnym odsúdením za úmyselny trestny cin alebo právoplatnym odsúclením 

za trestny cin , ak vykon trestu odfíatia slobody nebol podmienecne odlofony, 
e. _pozbavením s_p6sobilosti naprávne úkony alebo obmedzením sposobilosti na 

právne úkony, 
f. vyhlásením vysledku hlasovania obyvatel'ov obce o odvolaní starostu, ktoryrn sa 

s0.J;b-0,gJ9 .. 0.M-'LN~ni. $.i:.;i,.J:0~th~, 

g. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, 
h. v prípadoch podl'a § 13 ods. 3 zák. o obecnom zriadení, 

- ~~~.-,---· 1. ;)1111 l vu, 

J. zrusením obce. 

'fi. ·v-zcfan.le sa mancfatu starostu sa musi urobif pisomne a jeúo ücink:y nastavajü doruce111111 
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemol.no vziat' spát'. 

12. Obecné zastupitel'stvo: 
a. vyhlási hlasovanie obyvatel'ov obce o odvolaní starostu , ak 

l. o to petíciou _poziada aspon 30% oprávnenych volieov. 
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, 

porusuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony .a .ostatné ~1 Seobec.né .zi.v~:n.1~ pnv.1 ~1~ .p!:~d.p~s~1 , 

b. mol.e vyhlásit' blasovanie obyvatel'ov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnost' 
alebo nespósobilost' starostu na vykon funkcie trvá dlhsie ako 6 rnesiacov. 

13. O návrhu podl'a ods. 12 písm„ a . , druhého bodu rozhoduje obecné zastupitel'stvo 
nadpolovicnou vácsinou hlasov vsetkych poslancov. 
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cl. s 

z~istupca starostu 

1. Starosta má jedného zástupcu, ktory je voleny spravidla na celé funkcné obdobie, 
obecnym zastupitel'stvom z poslancov obecného zastupitel'stva na návrh starostu. Obecné 
zastl\pitel'stvo m6fo zástl\pcu starostu kedykol'vek odvolat'. Ak zanikne mandát starostu 
pred uplynutím funkcného obdobia a nie je zvoleny zástupca starostu, urobí tak aj bez 
návrhu starostu. 

2. Zástupca starostu zastupuje starostu poeas jeho neprítomnosti alebo jeho nesp6sobilosti na 
vykon funkcie . Obecné zastupitel'stvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a Cinnosti, 
ktoré .ie zástupca starostu oprávnenv vykonávat'. 

3. Zástupca starostu zvolá obecné zastupitel'stvo v prípadoch, podl'a bodu 2, ak ho nezvoJá 

4 . Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkcného obdobia (ust. ~ 13 a., ods. 1 písm. 
e., a:Z: i ., zákc,-iia· 0 · übecnüm zríaderrr) plní úlohy starnstu v plnom rozsahu zástupca 
starostu. Zastupovanie sa skoncí zlozením sl'ubu novozvoleného starostu . 

S. Zástupcovi starostu, ktori ph1í ú1ohy starostu podTa odseku 4, patri p1at podra osobitného 
zákona. 

cl. 9 

Hlavnj kontrolór obce 

1. Obecné zastupitel'stvo zriad'uje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí 
?.-M'L.01.íw~ 0~11.é _z.,ast.u..pite.l'.s.tvo .na Sest' rnkov .a p-0 uplynutí toht.o .obdobia sa jeho 
pracovno-právny vzt'ah k obci skoncí. Hlavny kontrolór je zamestnancom obce a za svoju 
cinnost' zodpovedá obecnému zastupitel'stvu. 

2. Hlavny kontrolór najma: 
a. vykonáva kontrolu príjmov a vydavkov rozpoctu obce a hospodárenia s majetkom 

obce. ako aj ho~podárenia rozpoetovych OIJs.anizácii obce a µrí~pevkovych 
organizáci i obce, 

b. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpoctu obce a záverecného úctu obce 
pr.e.d ich schvál.ením lf o~_r;.nom -zas.tup.!.tii!l-'s.tw~, 

e. predkladá vysledky kontroly priamo obecnérnu zastupitel'stvu, 
d. predkladá obecnému zastupitel'stvu najmenej raz rocne správu o vysledkoch 

kvrrtwlrrej Cinrrosü , 
e. spolupracuje s príslusnymi státnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia 

s prostriedkami pridelenymi obci zo státneho rozpoctu . 

Pri vykonávaní uvedenych cinností hlavny kontrolór úzko spolupracuj e s obecnym úradom. 
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3. Hlavny kontrolór vybavuje st'aznosti a podnety obcanov, ktoré boli podané na orgány 
obce a pracovníkov obce s vynimkou pracovníkov obecnej polície a obecného poziarncho 
zboru . 

4 Hlavny kontrolór je oprávneny nahliadat' do úctovnych a pokladnicn)rch dokladov, ako aj 
do inych dokumentov tykajúcich sa pokladnicnych operácií, vedenia úctovníctva, 
nakladanie s majetkom obce a do inych dokladov potrebnych na vyko n kontrolv. 

5. Hlavny kontrolór sa zúeastiíuje na zasadnutiach obecného zastup itel'stva s hlasom 
p0f~tl~~~l~'!J.o. 

6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlucitel'ná s funkciou : 
a. p-0·sl-<1TiC-a vbecrrého .z:astupitel'stva, 
b. starostu, 
e. clena orgánu právnickej osoby zalozenej alebo zriadenej obcou, 
d. iného zamestnanca cibce, 
e. podl'a osobitného zákona. 

7. Yykon funkcie hlavného kontrolóra sa koncí : 
a. vzdaním sa funkci e, 
b. odvolaním z funkci e, 
e. uplynutírn obdobia. na ktoré bol zvoleny, 
d. smrt'ou. 

8. Obecné zastupitel'stvo odvoláva hl avného kontrolóra z funkci e, ak 
a. bol právoplatne odsúdeny za úmyselny trestny cin alebo právoplatne odsúdeny za 

trestnv Cin. ak vvkon trestu odií.atia slobody nebol podmienecne odlozenv. 
b. vykonáva funkciu podl'a ods. 6 statútu obce, 
e. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyp lyvajúce z j eho funkcie, 
d. !:.0! ~02b~\l~!-~~1 st."'0-scl.•~!0.s-ü .na pi:ávne úk0ny a!ebo jeho s.pos.obilost' na právne 

úkony bola obmedzená. 

9. H1avny kontroláí moze vykoná·.;at' kontro\nú Cinnosi.' pre \11ace1é obce -podl'a osobitného 
zákona. 

Cl. 10 

Obecn j úrad 

i. Obecny úrad je vykonnym orgánom obecného zastupitel'stva a starostu. Obecny úrad 
,z~~ ... „) ei:'~!:,i~ 0rga.niz.acné a administrat.ívne veci obecného zastu pite l'stv<l a sta rostu, <lko aj 
orgánov zriadenych obecnym zastupitel'stvom. 
Zamestnanci obecného úradu sú zamestnancami obce. 

Obecny úrad nemá právnu subjektivitu. 
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2. Obecny úrad naj ma: 

a. zabezpeeuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupitel'st va a je 
podatel'11ou a vyprav11ou písomností obce, 

b. zabezpecuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného 
zastupitel'stva a komisii, 

e. vypracúva písomné vyhotovenia vsetkych rozhodnutí starostu vydanyc h 
v správnom kommi, 

d. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupitel'stva a rozhodnutia starostu, 
e. koordinuje cinnost' organizácií a zariadení obce 
f. organ1zacno-tecl:m~1cky zabezpecuje 1)\nen1e ú\oh 5tátnej správy, prene;-,enych na 

obec. 

J. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, jeho organizacné clenenie, posobnost' jednotlivych 
útvarov, zásady riadenia, zásady organizacnej struktúry úradu, objem mzdovych 
prostríedkov a rozsah technickych prostriedkov potrebnych na jeho cinnost' obsahuj e 
organizacny poriadok obecného úradu, k.101-Y schval'uje obecné zastupitel'stvo. 

cl. 11 

H 1 a s o v a 11 i e o b y v a t e I' o v o b e e 

l. Obecné zastuvitel'stvo vyhlási hlasovanie obyvatel' ov obce (mi est ne referendu rn ), ak ide o 
a. zlúcenie obcí, rozdelenie alebo zrusenie obce ako aj zmenu názvu obce, 
b. odvolanie starostu (ust.§ 13 a., ods.3) zákona o obecnom zri aden í, 
e. petíciu skupiny obvvatel'ov obce aspor1 30 % oprávnenvch vo lieov, 

2. Obecné zastupitel'stvo vyhlási hlasovanie obyvatel'ov obce o rozdelení obce podl'a ods. l , 
})-~S-m., ~-, E!-k ~!-S}."\JP.-€'~l€ })-0-dm~e-nky rnzde!enia uvedené v zákone o obecnom zriadení. 

3. Petíciu podl'a ods. l písm. , e., overujú aspo11 traja poslanci urcení obecnym 
zast"t1pitel'stvom, ktori nemozu byt' c\enmi pet1er1ého vyborn a. starosta. Starosta 11eovernje 
peticiu podanú podl'a ust. § 13 a., ods3 písrn. a., bodu 1. Ak petícia spÍiía nálezitosti 
ustanovené osobitnyrn zákonorn a ak ide o rozdelenie obce, aj nál áitosti podl'a ods. 2., 
obecne zastupitefstvo vyhiási hiasovanie obyvatefov obce tak, aby sa uskutocniio do 90 
dní od dorucenia petície obci. To platí aj v prípade petície podl'a § 13 a., ods.3 ., písm . a., 
prvého bodu zákona o obecnom zriadení. 

4. Obecné zastupitel'stvo moze vyh lásit' hlasovanie obyvatel'ov obce aj pred rozhodnutím 
o d'alsích dolezitych veciach samosprávy obce (§ 4 zákona o obecnom zriadení). 

5. Vysledky hlasovania obyvatel'ov obce sú platné, ak sa na 11om zúeastnil a aspoú polovica 
oprávnenych volifov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovicnou vacsinou platnych 
hlasov úeastníkov hlasovania obyvatel'ov obce. 
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Obecné zastupitel'stvo vyhlási vysledky hlasovania obyvatel'ov obce do 3 clní od dorucenia 
zápisnice o vysledkoch hlasovania na úradnej tabuli. 

él. 12 

Vereiné zhromazdenie obyvatel'ov obce 

1. Na prerokovani e obecnych vecí 1116.Ze obecné zastupitel'stvo zvolat' verej né zhromazdeni e 
obyvatel'ov obc:~. ~.lebo jej. ~~sti. 

2 . Podmienky organizovania a uskutocnovania verejného zhromazclenia moze obecné 
zastupiteI'stvo upravit' podrobnc vo vseobecne závaznom nariadcní . 

3. Verejné zhrornal:denie sa zvoláva v obci obvyklym sposobom minimálne tri dni vopred. 0 
prerokovanej probiematike sa spisuje zápisnica, ktorej súcast'ou mu si byt' prezencná 
listina prítornnych obyvatel'ov obce. 

CAST Ill. 

MAJETOK OBCE A HOSPODÁRENIE S NÍM 

é.I 13 

M ajetok obce 

1. Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúzi na 
plne.nie-úk\.h 0ly;e . 

~ ...... 
\.1. 1'9 

Hospodárenie s majetkom 

l . Majetok obce sa má zvel'ad'ovat' a zhodnocovat' a vo svojej celkovej hoclnote zásadne 
nezmenseny zachovat'. Darovanie nehnutel'ného majetku obce je neprípustné, ak osobitny 
predpis neustanovu_ie inak. 

2. Majetok obce mozno pouzit' najmá na verejné úcely, na podnikatel'skú cinnost' a na 
v:ú l.:l\n ~n~ni;:nr:iu.1\1 C\h.cJ? 

. .1 - - ..... -- .... - --- ........ r. -· . J .......... - -· 

3. Majetok obce, ktory slúzi pre verejné úcely (najma pre miestne komunikácie a iné verejné 
p·riestrarrstvá)je verejne prístupny· a mofoo ho obvykly·m sposobom pouzívat', ak jeho 
pouzívanie obec neobmedzila. Majetok obce a nakladanie s nim upravuje osobitny zákon . 

4 . .J::<.videnciu o stave a pohybe majetku obce veciie obecny urad . 
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5. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s rnajetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia 
s majetkom obce" , ktoré schval'uje obecné zastupitel'stvo v súlade osobitnymi predpismi. 

Zásady upravujú a blizsie vymedzujú najma: 
a. majetok obce, 
b. nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce, 

e. postup prenechávania majetku do uzívania fyzickyrn a právnick)1111 osobárn, 
d. správu majetku obce, 
e. hospodárenie a nakladanie s pohl'adávkarni a maietkovvmi právami obce, 
f. nakladanie s cennymi papiermí, 
g. aukeny predaj vecí, 
h. k:0ntrn!.u dodriiavania zásad hospodáreni a s rnajetkom. 

5. Obec vystupuje v majetkovych vzt'ahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosf 
z tychto vzt'ahov vyplyvajúcu, -pokial' osob1tné predpisy neustcnio\1ujú i11ak. 

6. Orgány obce a subjekty s majetkovou úeast'ou obce sú povinné hospodárit' s majetkorn 
obce a majetkom v státnom viastnictve, ako aj vo viastnictve inych fyzick_)ich alebo 
právnickych os6b, ktory bol obci zvereny v prospech rozvoja obce a jej obcanov 
a ochrany a tvorby zivotného prostredia. 

7. Orgány obce a subjekty s majetkovou úeast'ou obce sú povinné najma: 
a. udrl.iavat' a uzívat' majetok, 
b. chránit' mé).jetok pred poskodením, znicením , stratou alebo zneuzitím, 
e. pouzívat' vsetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane vcasného 

uplat11ovania svojich práv alebo oprávneny záujmov pred prí slusnymi orgánmi , 
d. viest' majetok v predpí.sanej evidencii v súlade s platnou úpr~_vc;w . 

8. V majetkovych veciach (majetkovo-právnych zálezitostiach ) obce koná starosta, ako 
statutárny orgán obce. 

cl. 1s 

Financovanie obce 

l. Obec financt.üe svoje l)Otreby _predovsetkym z vlastnych príjmov, zo státnych clotácii , ako 
aj z cl'alsích zclrojov. Vlastné príjmy v rozsaim podl'a osobitnych predpisov sú: 

a. príjmy z majetku obce az majetku prenechaného obci do uzívania (nájmu), 
b. vynosy z miestnych daní az miestnych poplatkov, 
e. podiely na daniach v správe státu, 
d. vynosy z pokút ulozenych za priestupky, 
-~ - in€-. prümy. 

2. Obec m6fo na plnenie svojich úloh pouzit' návratné zdroje financovania a prostriedk y 
m1morozpoetovych penaz:ffjch fondav. 
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3 Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktoré rná stát 
záujem, rnofoo obci poskytnút' státnu dotáciu. Pouzitie státnej dotácie je preskúmateJ'né 
státnym orgánom podl'a osobitn)rch predpisov. 

4. Obec mofo svoje úlohy financovat' aj z prostriedkov zdrufonych inymi obcami (mestami), 
so samosprávnymi krajmi a s inymi právnickymi osobami alebo fyzickymi osobami. 

5. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostacujú na plnenie úloh samosprávy, mofoo poskytnút' 
státnu dotáciu podl'a normatívu urceného vládou . 

6. Obec si möze na plnenie svojich ú!oh zriadit' mirnorozpoctové pe1'íazné fondy. Na plnenie 
úloh spolocnych pre viac obcí a!ebo z iného dovodu, mofo obce zriadit' spolocny fond. 
Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami. ktoré fond zriadili, a to podl'a 
dohodnutych pravidiel. 

cl. 16 

Rozpocet obce 

1. Základom financnébo hospodárenia obce ie rozpocet obce, ktor\r sa zostavuie na obdobie 
jedného kalendárneho roka. Obecné zastupitel'stvo schval'uje rozpocet obce a jeho zmeny, 
kontroluje jeho cerpanie. 

2. Rozpocet obce obsahuje príjmy a vydavky spojené s cinnost'ou samosprávy, -financné 
vzt'ahy k státnemu rozpoctu, k rozpoctu samosprávneho kraja a financné vzt'ahy 
k právnickym osobám a fvzickvm osobám. 

Pfíjmovú east' rozpoctLL obce tvoria najma: príjmy z rniestnych daní a poplatkov, vynosy 
-Z lnaietku Ob-e.e r·oznocvtO\'ÚCh a pr·íspevkovúcl1 01·aa111"zilc.i1' invc.h 'Hhi.e.lctcw 1:. tn:ti.e.tlr.nv0.1.1_ J ' t"-'" J • „ • ~ J 0 - „ - .. ... J -·· ._._ • .._. J- ~ ... - ......... -~ - -„J ---~ .... ' .... .... 

úeast'ou obce, dotácie zo státneho rozpoctu a podie! na daniach. 

V}1davkovú cast' rozpoetu tvoria najma: vy'davky na vy·kon samosprávnych funkcií obcc, 
vydavky na údrZbu rnajetku obce a investicné vydavky. 

3. Pred schváJenim je rozpocet obce zverejneny najmenej na 15 dni spósobom v obci 
obvyklym, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadrit'. To platí aj o záverecnom úcte, 
ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovol'nej zbierky. 

4. Na krytie mimoriadnych vydavkov vo vseobecnom zauJme mofo obec rozhodnút' 
o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhláseni 
dobrovol'nej zbierky, a!ebo o prijatí úveru alebo pozicky. 

0 zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. 
O vyhláse.ni dobrovol'nej zbierky aJebo o prijatí úveru alebo poiicky rozhoduje 
obecné zastupitel'stvo na návrh starostu. 

5. Prebytky ro2poctu obce moino previest' do ro2poctu obce na d'afü kalendárny rok alcbo 
do mimorozpoctového pei1azného fondu obce. 
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6. Obec vedie úctovníctvo podl'a osobitného zákona. Rocnú úctovnú závierku obce overuje 
auditor. Auditor overuje aj d'alSie skutocností ustanovené osobitnym zá konom . 

7. Postavenie rozpoctu obce, jeho tvorba a obsah, pravidlá rozpoctovébo hospocláreni a, 
tvorbu a pouzitie mimorozpoctovych zdrojov, sp6sob financného vyrovnávania medzi 
obcami, vzt'ahy k státnemu rozpoctu a k rozpoctu samosprávneho kraja ustanovuje osobitny 
zákon. 

cl. 11 

Rozpoctové provizórium 

1. Ak nebude rozpocet obce na príslusny rok sclwále11y pred 1. januárom rozpoctového roka, 
riadí sa rozpoctové hospodárenie v ease od 1. januára rozpoctového roka do schválenia 
rozpoctu obecnym zastupitel'stvom rozpoctovym provizóriorn. 
Roz;poctové provizórium schval'uje obecné zastupítel'stvo. 

2. Rozpoctové príjmy a vydavky uskutocnené v case rozpoctového provizória sa zúctujú do 
rnzpor.tu obce po jeho schválení v obecnom zastupitel'stve. 

Obecnymi symbolmi sú : 
a. erb obce 
b. zástava obce 
e. pefat' obce 
d. obecné insígníe 

CASÍ LV. 

OBECNÉ SYMBOLY 

ci. I 8 

Erb obce 

l. Erb obce Dedina Mláde.ze má túto podobu: 
Zo spodného okraja modrého stítu medzi dvomi klasmi vyrastaJuc1 strieborny bodliak 
sikmo prekrí.let\Y zlatymi rukovat'ami strieborného sikmo na bor smerujúceho ryl'a 
a eakana. 

2. Podrobné a závazné vyobrazovanie erbu obce tvori priloha e. l tohto S.tatútu. 

3. Právo pouzit' a pouzívat' erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas 
starostu sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o pouzívanie ob~ecného 
erbu uvedie v písomnej ziadosti formu a sp6sob pouzívania vyobrazenia erbu. Ziadost' 
podávajú vsetky subjekty, okrem tych, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. 

Ziadost' musí obsahovat': 
a. úplny grafícky návrh, sposob pouzitia erbu, 
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b. obdobie, na ktoré sa ziada vydanie súhlasu (povolenia), 
e. potvrdenie o zaplatení poplatku . 

4 . Erb obce sa pouzíva : 
a. na peeatidle obce, 
b. na insígniách starostu, 
I;.. na listinách o udelení c.estného obcia11stva obce , ceny obce a uznaniach obce, 
d. na budovách, kde má sídlo obecny úrad, 

e. na 02nacenie katastrálneho ú2emia obce, 
f v rokovacích miestnostiach orgánov obce, 
g . na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce, 
h. na rovnosatach obecnych sportovych oddielov i na oznaceni e vozidi el obce, 

Subjekty pouzívajúce erb zhora uvedenym sposobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 

5. Listiny s erbom obce sa pouzívajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 
rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedcujú dolezité skutocnosti alebo oprávnenia. 
Listovy papier s vyobrazenym erborn pouzíva vylucne starosta. 
V befoorn koresponclencnom styku sa zásadne erb obce nepouziva. 

6. Obec urcí vseobecne závaztlym nariadením podrobnejsiu úpravu pouzívania erbu obce, 
ako aj vysku pop!atkov a sankcie za neoprávnené a!ebo nesprávne pouzívanie erbu . 

cl. 19 

Zástava obce 

l. Zástava je vzdy pevne spoj ená so ZI"d'ou, stoziarom. 

2 . Podrobné a závazné vyobrazenie zástavy obce tvorí prí!oha C. 2 to hto statútu . 

3. Zástavu obce pouzíva starosta a obecné zastupitel'stvo pri slávnostnych a oficiálnych 
prílezitostiach obecného, prip. státneho charaktenJ., a to vyvesenim na budovách, kt1xyd1 
sídlia príp . v sieiíach, kde sa koná slávnostné zhromazdenie. 
Vyzvu na pouzitie zástavy vydáva starosta, ktory zárovet1 urcí sposob a trvanie vyzdoby. 

4. Zástava obce sa vytycuje zásadne na vlajkovy stoziar. 

5. Obec urcí vseobecne závazn)1m nariadenírn podrobnejsiu úpravu pouzívania zástavy 
obce. 

Pecat' obce 

1. Pecat' obce je okrúhla, uprostred s obecnym symbo!om a hrubopisom „OBEC DE DI NA 
MLÁDEZE - IFJÚSÁGF ALVA". Má priemer 35 mm. 
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2. Podrobné a závazné vyobrazenie peeate obce tvorí príloha e. 3 tohto statútu. 

3. Peeat' obce sa pouzíva pri slávnostnych prílezitostiach - udelenie státneho obcianstva, na 

peeatenie vyznamnych li stí n a dokumentov a pod .. 

4. Peeat' uschováva starosta obce. 

cl. 21 

Z a o b ch á d z a n i e s o b e e n y m i s y m b o J m i 

1. Za dostojné zaobchádzanie s obecnym symbolmi a za ich ochranu zoclpovedá ten, kto ich 
pouzil 

2. Zakázané je pouzívanie symbolov, ktoré by bolo nevhodné, nep rim erané, zneuct'ujúce. 

cl. 22 

Kronika obce 

l. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku, aj v jazyku príslu snej národ nosti. 

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v stvrt'rocnych intervalocb . Zápisy chrono logicky 
dokumentujú fakty zo spolocenského a hospoclárskeho zivo ta obce. Sú hodnovern)1111 
svedectvom o udalostiacb obci , a o l'ud'och, ktorí sa pricinili o prospech z itia miestneho 
sp0! ocenst va. 

3. Spracovaním zápisov do kroniky je povereny obecny kronikár, ktorého menuje a odvoláva 
starosta. 

4. Text jednotlivych stvrt'rocnych zápisov do kroniky schval'uje starosta. 

CAST V. 

CESTNÉ OBClANSTVO OBCE~ CENY A llZN ANIA 

cl. 23 

Úvodné ustanovcni e 

J. Obecné zastupitel'stvo ma.le udelit' tieto verejné uznania a pochvaly : 
a. cestné obcianstvo obce. 
b. cena obce, 
e. cena starostu obce, 
d. odmeny a iné uznani a 
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cl. 24 

Cestné obcianstvo obce 

1. Osobám, ktoré sa obzvlást' vyznamn~1m sposobom zaslúzili o rozvoj a zve l'adenie obce 
ochranu jej záujmov a sírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili I'udské 
poznaníe vyníkajúcim i tvorivymí vykonmi, mo.le obecné zastupitel'stvo udelif cestné 
obcianstvo obcc. 

2. 0 udelení cestného obcianstva rozhoduje obecné zastupite\' stvo spravidla na návrh 
starostu 3/5 vacsinou vsetkych poslancov. 

3. 0 udelení Cestného obCianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu 11102:11 0 · 

vyhotovit' aj dvojjazycne takym sposobom, ze druhé vyhotovenie je \/ jazyku pocteného. 

4. Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom 
zasadnutí obecného zastupitel'stva. Pocteny obean sa pri tejto prílezitosti alebo pri svojej 
prvej návsteve obce zapisuj e do kroniky obce . 

5. Cestné obcianstvo obce sa ma.le udelit' in memoriam. 

6. Podrobnosti pre udel'ovanie cestného obcianstva obce moze obecné zastupitel'stvo upravit' 
vseobecne závaznym nariadením. 

c1. 2s 

Cena obcc 

1. Cena obce sa udel'uje za: 
a. vynikajúce tvorivé vykony a vyznamné vysledky vedeckej, technickej, umeleckej , 

.publicisticke_i a vere_ino-:Prospesnej cinnosti, 
b. Cinnost' osób, ktoré sa vyznamnym sposoborn priCinili o hospodársky a kultúrny 

rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahranicí, 
e. citrnost' osöb prt záchrane l'udsk~1ch Zivotov a majetku obce a j ~ho obi5-tH10-'-l . 

2. Návrhy na udelenie ceny rno:Zu obecnému zastupitel'stvu predkladat', poslanci, starosta, 
príp. aj obcania obce. Návrhy musia byt' riadne odovodnené. 

3. Cenu obce tvorí plaketa s erborn obce a penazitá odrnena 5. OOO„ Sic K cene obce sa 
vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení , v ktorom je uvedené rneno, adresa, rodne 
císlo laureáta, dátum udelenia, peCiatka obce a podpis starostu obce. 

4. Cenu obce odovzdá starosta obce prílezitostne . 

5. Cena obce sa rn6:Ze aj opatovne uclelit' tym istym osobám, naj sk6r vsak po uplynutí dvoch 
rokov. 
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6. Vynimocne sa möfo cena obce udel it' jednotlivcovi in me rnoriarn . 

c1. 26 

C ena starostu obcr 

1. Cenu starostu obce udel'uje starosta obce obcanorn obce, za úspesnú a zásl uznú cinnost' 
v prospech obce. 

2. Cenu starostu obce tvorí plaketa s erbom obce s nápisom 
„ Cena starostu obce Dedina M ládefo" 
„ Ifjúságfalva község polgármesterének díja" 

v jazyku slovenskom a mad'arskom. 

3. Cena starostu sa n1ó.Ze udeJjt' prJJe.Zjtostne . 

4. Cena starostu obce sa moze opatovne udelit' tym istym osobám najnesk6r po upl ynut í 
dvoch rokov . 

5. Evidencia sa ved ie v kronike obce, ktorá má obsahovat' mená a hl avné údaje ocenenych, 
dátum udelenia cien ako aj strucné zdóvodnenie, pre ktoré boli jednotlivym osobám 

· udelené. 

cl. 27 

Odmeny a iné uznania 

1. Ctenom obecného zastupitel'stva spravidla na návrh starostu moze uclelit' z obecnycb 
prostriedkov vecné dary a odmeny a to najma poslancom a in~1m obyvatel'om obce, príp . 
inym osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a vyznamny podiel na rozvoj i 
obce. 

2. Vysku financnych odmien urcí osobitne VZN o odmet1ovaní poslancov a clenov komisií 
OZ. 
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CASÍ VL 

VZTAHY OBCE K STÁTU A JNYM SUBJEKTOM 

cL 28 

V z t' a h y s t á t u a o b e e 

l . Na obec rnozno zákonom preniest' niektoré úlohy státnej správy ako aj ich plnenie tymto 
sp6sobom racionálnejsie a efektívnejsie. S prenesením úloh na obec, stát poskytne obci 
potrebné financné a iné materiálne prostriedky. 

2. Vykon státnej správy preneseny na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. 

3. Ak obec dlbodobo, najmenej 6 mesiacov nevykonáva svoju p6sobnost' pri prenesenom 
vykone státnej správy a nerobila v tomto ease ziadne opatrenie na zabezpecenie jeJ 
vykonu, krajsky úrad ju písomne vyzve na nápravu a urcí jej na to lehotu. 

4. Obec je povinná uhradit' orgánu miestnej státnej správy fínancné prostriedky za preneseny 
v)rkon státnej správy, ktory uskutocnil z d6vodu jej necinnosti. 

5. Obce podliehajú dozoru státu v rozsahu vymedzenom osobítnymí zákonmi . 

6. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi státu . Orgány státu poskytujú obciam 
pomoc v odbornych veciach a potrebné údaje z jednotlivych evidencií vede nych orgánmi 
státu a podiel'ajú sa na oclbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného 
zastupitel'stva . 

7. Obec, ktorá je sídlom státneho orgánu alebo .ieho pracoviska, zabezpecí na jeho 
umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory . 

cl. 29 

Vzt';-1h k inym obciam 

1. Obce mo.ZU spolupracovat' na základe zmluvy uzavretej na úcel uskutocnenia konkrétnej 
úlohy alebo Cinnosti, na základe zmluvy o zriadení zdruzenia obcí, zriadením alebo 
zalofoním právnickej osoby, podl'a osobitného zákona. 

2. Majetok, ktor.Y obce získajú na zák lade zmluvy uzavretej na L1cel uskutocnenia konkrétnej 
úlohy alebo Cinnosti alebo z Cinnosti právnickej osoby, kt0tú zaloziti podl'a osobitného 
zákona, stáva sa spoluvlastníctvom vsetkych obcí, ktoré sú úfastnikmi zmluvy. 

J. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej vyhodnosti a súladu s potrebami 
obyvatel'ov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenia . 
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4. Obec möz.e v rozsahu svojej pösobnosti spolupracovat' s územnymi a správnymi celkami 
alebo úradmi inych státov vykonávajúcimi miestnej funkcie . Má právo stat' cleno1n 
medzinárodného zdruzenia územnych celkov alebo územnych orgánov. 

5. Dohoda alebo clenstvo v medzinárodnom zdruzení nesmie byt' v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnymi zákonmi , so zákonmi a s medzinárodnyrni zrn luvami, 
ktorymi je Slovenská rept1blika viazaná, alebo s verejnym záujmom. 

cl. 30 

V z t' a h y s p r á v n i e k y m i a f y z i e k y m i o s o b a m i , s p o 1 i t i e k y m i 
stranami a hnutiami a obcianskymi zdruzeniami 

1. Obec spolupracuje pri zabezpeeovaní rozvoja obce a na prospech obce s poclnikatel'skyrni , 
právnickymi a fyzickymi osobami, s politickymi stranami a hnutiami a obcianskymi 
zdruzeniami , ktoré pösobia na území obce. 

CAST Vll 

SPOLOCNÉ USTANOVENlA 

c1. 31 

Poslanci obecného zastupitel'stva 

1. Poslancov obecného zastupitel'stva volia obyvatelia obce v priamych vol'bách na styri . 
roky. 

" Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením, zlofoním sl'ubu. 

3. Funkcné obdobíe poslancov zacína d11om zvolenia, zloiením sl'ubu a koncí zlozenim 
sl'ubu novozvolenych poslancov. 

4. Funkcia poslanca je nezlucítel'ná: 
a. s fünkciou starostu obce, 
b. s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolen);, 
e. s funkciou statutárneho orgánu rozpoctovej organizácie alebo príspevkovej 

organizácie zriadenej obcou, v ktorej bo1 zvoleny, 
d. podl'a osobitného zákona e. 154/2001 Z.z. v znení neskorsích predpisov. 

5. Poslanec je oprávneny najma: 
a. predkladat' obecnérnu zastupitel'stvu a ostatnym orgánom obce návrhy, 
b. interpelovat' starostu vo veciach tykajúcich sajeho práce, 
e. pofadovat' od riaditel'ov právnickych osöb zalozenych alebo zriadenych obcou 

vysvetlenie vo veciach tykajúcich sa ich cinností, 
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d. pofadovat' informácie a vysvet lenia ocl fyzickych a právnickych osob, ktoré 
vykonávajú v obci podnikatel'skú cinnost' vo veciach tykajúcich sa dosledkov ich 
podnikania obci, 

e. zúeastiíovat' sa na previerkach , na kontrolách, na vybavovaní st'az.ností 
a oznámení, ktoré uskutocnujú orgány obce, 

f. pofadovat' vysvetlenie od státnych orgánov vo vec iach potrebnych pre riadny 
v)1kon poslaneckej funkcie . 

6. Poslanec je povinny najma: 
a. zlofo.' zák.ono1n predpi<san)1 sl'ub na prvom za<sadnuti obecného za<stupitel'st va, 

ktorom sa zúeastní, 
b. zúcasti1ovat' sa na zasadnutiach obecného zastupitel'stva a jeho orgánov, do 

ktorych bol zvolen):', 
e. dodrziavat' statút obce a rokovací poriadok obecného zastupitel'stva, 
d. obhajovat' záujm y obce a jej obyvatel'ov. 

7. Poslanec je povinny na poziadanie informovat' volieov 0 SVOJeJ cinnosti a ci nnost i 
obecného zastupitel'stva. 

8. Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerusenia pracovného, alebo obdobného pomeru . Za 
jej vykon vfak moze obec poskytnút' odrnenu . Poslancovi patrí náhrada skutocnych 
vydavkov, ktoré mu v súvislosti s vykonom funkci e poslanca vznikli, pod l'a osobitnych 
predpisov platnych pre zamestnancov v pracovnorn pomere. 
Poslanec nesmie byt' pre vykon svojej funkcie ukráten)r na právach ani nárokoch 
vyplyvajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru . Zamestnávate.li a umozöujú 
poslancom vykon funkcie, podl'a osobitnych predpisov. To platí aj o clenoch komisii , 
ktorí nie sú poslancamí. 
Obec uhrádza zamestnávatet'om. na poziadanie náhradu za vyp\atenú nábradu n1Zdy alcbo 
inej odmeny za prácu. Poslancorn, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnorn pornere, 
obec poskytuje náhradu uslébo zárobku. 

9. Poslancovi obecného zastupitel'stva, ktory je pre vykon funkcie dlhoclobo uvol'neni zo 
zamestnania, patrí na miesto mzdy alebo inej odrneny v zamestnaní primerany plat od 
obce. Jeho pracovny vzt'ah v doterajfom zamestnaní zostáva zachovany za podrnienok 
podl'a osobitnych predpisov. 

10. Mandát poslanca zaniká : 
a. odmietnutím sl'ubu alebo zlozením sl'ubu s vyhradou, 
b. uplynutím funkcného obdobía, 
e. vzdanhY1 sa ff1andátu , 
d. právoplatnym odsúdenírn za úmyselny trestny cin alebo právoplatnym odsúdením 

za trestny cin, ak vykon trestu odiíatia slobody nebol podmienecne odlozeny, 
e. pozbavením spósobilosti na právne úkony alebo obmedzením spósobilosti na 

právne úkony, 
f zmenou trvalého pobytu mimo územia obce v ktorej vykonáva funkciu , 
g . ak pocas jedného roka nie je sposobily zúeastt1ovat' sa na zasadnutiach obecného 

zastupitel' stva, 
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h. v prípadoch uvedenych v odseku 4 tohto clánku, 
1. zrusením obce, 
J. smrt'ou, 
k. ak sa bez váfoeho dovodu a bez ospravedlnenia nezúcastní trikrát po sebe na 

riadnom zasadnutí obecného zastupitel'stva. . 
Mandát poslanca obecného zastupitel'stva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa 
bolo urobené t1stne do zápisnice alebo písomne. Pri pí somnom vzdaní sa mandátu jeho 
úcinky nastávajú dorucením obecnérnu úradu. Yzdanie sa rnandátu nemofoo vziaf 
spaf. 

l 1. Na miesto poslanca, ktorého mandát zanikol nastupuje nábradnik v poraclí nasledujúci, 
ktory získal najviac volebnych hlasov. 

c1. 32 

Vseobccne závazné naridenia obce 

1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vycláva obec pre územie 
obce vseobecne závazné nariadenia. 

2. Nariadenie obce nesmie odporovat' ústave ani zákonu. 

3. Vo veciach, v ktorych obec plní úlohy státnej správy, m6ie obec vydat' nariadenia len na 
zaklade splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporova t' 
ani inému vseobecne závaznému právnemu predpisu. 

4. Nariadenie sa po schválení v obecnom zastupitel'stve musi vyhlásit' vyvesením na úradnej 
tabuli obecného úradu najmenej na 15 dni. Úcinnost' nadobúda 15. d!l.om od vyvesenia, ak 
v nariadení nie je uvedeny neskorsí zaciatok úcinnosti. 

5. Nariadenie obce musia byf kazdému prístupné na obecnom úrade. 
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·CASÍ Ylll. 

ZÁVERECNÉ, PRECHODNÉ A ZRUSOVACIE USTANOVEN IA 

1. Statút obce je základnou právnou normou obcc. Vsetky vseobecne závazné nariadenia 
obce, uznesenia obecnych orgánov a iné predpisy obce musia byt' v súlade s tymto 
statútom. 

2. Zmeny a doplnky tohto statútu schval'uje obecné zastupitel'stvo s 315 vacsinou vsetkych 
pos\ancov. 

3. Statút obce bol prerokovany na zasadaní obecného zastupitel'stva dna 03. 11.2003 

4. Statút obce bol schválen)' uznesením obecného zastupitel'stva císlo 8/2003 bod B/6 

5. Statút obce nadobudne právnu úcinnost' di1om 19. J J .2003 

6. Dnom úcinnosti tohto statútu obce stráca úCinnost' statút obce zo dr'ía 30. 05. 1995 . 

Dedina Mládeze, di1a 03.11. 2003 

Yyvesené : 04.11.2003 
Zvesené: 19.11.2003 

Etela Császárová 
starostka obce 


