Všeobecne záväzné nariadenie
č. .... zo dňa.... (údaj „zo dňa” označuje deň schválenia)
ktorým sa vydáva
Návrh
ŠTATÚTU Obce Beladice
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach – podľa § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/
Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Štatút Obce Beladice (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
v podmienkach Obce Beladice (ďalej len „Obec ”).
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce
pri výkone samosprávy upravenú zákonom [1].
(3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo
obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa tým orgány,
organizačné zložky a zamestnanci Obce Beladice.
§2
Vymedzenie územia samosprávy
(1) Územie obce tvoria tieto katastrálne územia: Beladice, Pustý chotár, Veľké
Chrašťany, Malé Chrašťany a Čakýň. Územie obce je vyznačené na pripojenom snímku
z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu.
(2) Obec vznikla zlúčením pôvodne samostatných obcí v r. 1976.
§3
Symboly Obce
(1) Symbolmi Obce sú erb, vlajka, pečať a insígnie (Dávam na zváženie, či sem insígnie
zaradíte – podľa toho, či majú takú podobu, že sa viažu práve k obci Beladice). Popisy
a zobrazenia obecných symbolov v prílohe č. 2 Štatútu.
(2) Obecné symboly je dovolené používať spôsobom, ktorý neznižuje ich vážnosť,
dôstojnosť a dobré meno obecnej samosprávy.

á[1]

Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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Orgány samosprávy
§4
(1) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona [2] sú obecným
zastupiteľstvom v obci zriadené tieto orgány:
a) komisie
b) kluby aktívnych obyvateľov.
(2) Obecné zastupiteľstvo sa skladá z poslancov. Pravidlá pre stanovenie počtu
poslancov upravuje zákon. [3]
(3) Starosta vykonáva funkciu v plnom rozsahu (100%). Pravidlá pre určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu upravuje zákon. [4]
(4) Hlavný kontrolór nemá zverenú pôsobnosť vybavovať sťažnosti [5].
(5) Obec nemá zriadenú obecnú políciu [6].
(6) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Beladice je v prílohe č. 3
(4) Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu [7] upravuje osobitný
predpis.
§5
Základné úlohy komisií
(1) Komisie sú zo zákona [8] poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Ich hlavnými úlohami je vo zverenej oblasti najmä:
a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov,
b) zo zisteného skutočného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj
obce v danej oblasti,
c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom obce ako podnety na zlepšenie
stavu v sledovanej oblasti,
d) kontrolovať plnenie nariadení obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy,
e) formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim
rozhodnutiam obecného zastupiteľstva alebo starostu, prípadne k postupu obecného
zastupiteľstva alebo iného kompetentného orgánu.
(2) Komisia si volia formu práce tak, aby čo najlepšie zodpovedala konkrétnym úlohám
a zámerom v činnosti komisie. Ak komisie vykonávajú kontrolnú činnosť, použijú pre prípravu
kontroly, jej vykonanie a výstupný dokument z kontroly primerane predpisy o finančnej
kontrole [9].
Podľa § 10, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo a starosta;
[3]
§ 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[4]
§ 11 ods. 4 písm. i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[5]
§ 18f ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[6]
Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[7]
Komisia na ochranu verejného záujmu - podľa čl. 7 ústavného Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení neskorších predpisov;
[8]
§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[9]
zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
[2]
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(3) Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Predsedom komisie je
poslanec.
(4) Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, pripravuje a zvoláva zasadnutia
komisie a riadi ich priebeh a zastupuje komisiu vo vzťahu k ostatným orgánom samosprávy.
§6
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
(1) Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon [10].
(2) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách,
komunikáciou s poslancami, ako aj s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
(3) Záujemcovia o prácu v komisiách obecného zastupiteľstva môžu svoje podnety
adresovať predsedovi komisie, inému poslancovi alebo obecnému úradu, ktorí budú tieto
podnety tlmočiť obecnému zastupiteľstvu. O členstve v komisii rozhoduje obecné
zastupiteľstvo voľbou. [11]
(4) Obec spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom
naplnenia svojich úloh pri výkone originálnych pôsobností obecnej samosprávy [12].
§7
Kluby aktívnych obyvateľov
(1) Obecné zastupiteľstvo môže v súlade so záujmami obce a jej obyvateľov uznesením
zriadiť kluby aktívnych obyvateľov, ktoré sú organizačnými zložkami obecnej samosprávy.
(2) Obyvatelia, ktorí sú aktívni v rámci ucelených záujmových skupín, za môžu zapojiť
do činnosti samosprávy prostredníctvom klubov aktívnych obyvateľov, ktoré dobrovoľne
napomáhajú naplneniu verejných záujmov, úloh obce a potrieb jej obyvateľov. [13]
(3) Prácu každého klubu koordinuje vedúci, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
(4) Vedúci klubu zodpovedá za to, že klub bude v oblasti svojej záujmovej skupiny
aktívne prispievať k plneniu úloh obecnej samosprávy. Vedúci klubu zodpovedá tiež za riadne
a účelné využitie finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce na činnosť klubu.
§8
Zverejňovanie
(1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií [14], je tabuľa
umiestnená pred budovou obecného úradu, ktorá má označenie „Úradná tabuľa Obce Beladice”
(2) Obec má webové sídlo „www.obecbeladice.sk”, na ktorom zverejňuje aj oficiálne
informácie a dokumenty o svojej činnosti, aj informácie, ktoré môžu byť – najmä z pohľadu
obyvateľa alebo návštevníka obce – užitočné a zaujímavé.
§ 4 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie
obyvateľov obce a verejné zhromaždenie obyvateľov obce).
[11]
§ 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[12]
Najmä § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[13]
§ 4 ods. 3 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[14]
Napr. § 6 ods. 3, ods. 8 a ods. 9, § 11a ods. 5, § 12 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
[10]
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(3) Obvyklým spôsob zverejnenia [15] je v obci zverejnenie na úradnej tabuli
a na webovom sídle obce.
(4) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné [16] na
webovom sídle obce a na požiadanie sú prístupné aj na obecnom úrade v tlačenej forme
k nahliadnutiu.
Organizácia a riadenie samosprávy
§9
(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek
obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
(2) Obecné zariadenia: Školská jedáleň a klub detí Základnej škole s materskou školou,
detská ambulancia, knižnica, zberný dvor, čistička odpadových vôd (ČOV) a dobrovoľný
hasičský zbor nemajú právnu subjektivitu, sú súčasťou právnickej osoby Obec Beladice.
(3) Podrobnejšiu úpravu o organizácii Obce Beladice a obsahuje Organizačný poriadok
obecnej samosprávy, ktorý na základe tohto štatútu a jeho medziach vydá starosta. Obecné
zastupiteľstvo si vyhradzuje rozhodovať o základných otázkach prevádzky školskej jedálne
a klubu detí. Starosta vydáva na základe zákona [17] organizačný poriadok obecného úradu.
(4) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila príspevkovú organizáciu
Základná škola s materskou školou (zvážte doplnenie/spresnenie názvu a sídla)
(5) Právnická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku nie je súčasťou právnickej
osoby Obec Beladice; je to samostatný právny subjekt, ktorý má vlastnú spôsobilosť nadobúdať
práva a povinnosti a nesie zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov.
§ 10
Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek
(1) Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy
upravených zákonom.
(2) Okrem pôsobnosti vyhradenej obecnému zastupiteľstvu zákonom [18] sú do jeho
pôsobnosti týmto štatútom vyhradené [19] nasledovné veci správy obce:
a) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré sa svojim obsahom alebo
dosahom dotýkajú významných záujmov obce v oblasti životného prostredia,
b) zriadenie a zásadné otázky prevádzky školskej jedálne a klubu detí.
§ 11
Vonkajšie vzťahy
(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene Obce má zo zákona [20] starosta.

Napr. § 6 ods. 3, a ods. 9, § 9 ods. 3, § 18a ods. 2 a § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
[16]
§ 6 ods. 10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[17]
§ 13 ods. 4 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[18]
§ 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[19]
§ 13 ods. 4, písm. e/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[20]
§ 13 ods. 1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[15]

Strana 5 z 11

(2) V rozsahu, ktorý určí starosta v písomnom poverení, je oprávnený vystupovať
v mene Obce aj zástupca starostu [21] alebo zamestnanec obce [22]. Obsah takýchto poverení sa
zverejňuje na webovom sídle obce.
(3) Iné osoby môžu konať v mene Obce len na základe osobitného poverenia alebo
splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z organizačných
predpisov.
(4) Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných
záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných
prepisov.
§ 12
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1) Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce [23].
(2) Dobrovoľný hasičský zbor obce je - s ohľadom na stupeň nebezpečenstva
katastrálneho územia - zaradený do kategórie B [24].
(3) Dobrovoľný hasičský zbor obce je špecifickou organizačnou zložkou obce bez
samostatnej právnej subjektivity. Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce a organizáciu
jeho činnosti upravujú osobitné právne predpisy [25].
(4) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva obecné zastupiteľstvo.
Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá obci za plnenie úloh dobrovoľného
hasičského zboru obce a za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov, objektov
a majetku.
Obecná kronika
§ 13
[26]

(1) Obecná kronika sa vedie v úradnom, tzn. v slovenskom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Chronologicky
dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným
svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech v živote miestneho
spoločenstva.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a
odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(4) Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[23]
§ 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
[24]
§ 4 ods. 1 Vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[25]
zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zák. č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane slovenskej republiky v znení zák. č. 129/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.
611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
[26]
§ 4 ods. 3 písm. s/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[21]
[22]
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Obecné ocenenia
§ 14
Čestné občianstvo Obce Beladice
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie
obce, ochranu jej záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce Beladice.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
(4) Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.
(5) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Beladice.
(6) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo
upraviť všeobecne záväzným nariadením.
§ 15
Cena Obce Beladice
(1) Cena obce Beladice (ďalej len „Cena obce‟) sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci,
starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(3) Cenu obce Beladice tvorí plaketa s erbom obce (zvážte vhodný materiálny artefakt,
môže to byť napr. aj certifikát) a prípadne peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie
(preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia,
pečiatka obce a podpis starostu.
(4) Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
(5) Cena obce sa môže udeliť ročne najviac jedenkrát.
(6) Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí
2 rokov.
(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
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§ 16
Cena starostu obce
(1) Cenu starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce
udeľuje starosta obce.
(2) Cenu starostu obce tvorí vecný dar.
(3) Cena starostu sa môže udeliť najviac 10 krát do roka.
(4) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v obecnej kronike a obsahuje meno
a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena
udelená.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1) Štatút je základnou právnou normou Obce. Všetky ostatné predpisy Obce musia byť
v súlade s týmto štatútom.
(2) Volení predstavitelia Obce sú pre naplnenie poslania tohto štatútu povinní:
a) uplatňovať obsah tohto štatútu v rámci svojej pôsobnosti,
b) dbať na súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy s obsahom
tohto štatútu,
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce
alebo záujmy jej obyvateľov.
§ 18
Sankcie
Porušenie tohto nariadenia môže byť podľa konkrétnych okolností situácie priestupkom
proti poriadku v správe alebo priestupkom proti verejnému poriadku27) alebo môže byť
správnym deliktom28).
§ 19
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút Obce Beladice schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
v Beladiciach č. 5/2009 dňa 24. septembra 2009.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť napr. 1. januára 2023.

príloha č. 1: Územie obce Beladice
príloha č. 2: Symboly Obce Beladice
príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Beladice

27)
28)

§ 46 a § 48 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 27b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Strana 8 z 11

príloha č. 1 VZN č. ..../....., ktorým sa vydáva Štatút Obce Beladice:
Územie obce Beladice
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príloha č. 2 VZN č. ..../....., ktorým sa vydáva Štatút Obce Beladice:
Symboly Obce Beladice
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príloha č. 3 VZN č. ..../....., ktorým sa vydáva Štatút Obce Beladice:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Beladice
OBČANIA OBCE BELADICE - VOLIČI

obecné zastupiteľstvo

komisie

kluby aktívnych
obyvateľov

starosta

hlavný
kontrolór

školská jedáleň
a klub detí

zástupca
starostu

obecný úrad

knižnica,
zberný dvor,
ČOV

detská
ambulancia

dobrovoľný hasičský zbor obce
Komentár:
▫

Organizačné jednotky – školská jedáleň, klub detí, knižnica, zberný dvor, detská
ambulancia a dobrovoľný hasičský zbor obce sú súčasťou právnickej osoby „Obec
Beladice”.

▫

Hlavný kontrolór je v niektorých otázkach zo zákona podriadený obecnému zastupiteľstvu;
v ostatných prípadoch sa na neho - ako na každého zamestnanca - vzťahuje pôsobnosť
starostu ako štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach;

▫

Kluby aktívnych obyvateľov sú organizačnými jednotkami obce bez právnej subjektivity
(bližšia úprava je v § 7 tohto štatútu);

▫

Zriadená príspevková organizácia Základná škola s materskou školou v Beladiciach,
(zvážte doplnenie/spresnenie názvu a sídla) nie je súčasťou právnickej osoby Obec
Beladice; je samostatnou právnickou osobou, ktorá m vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva
a povinnosti a nesie vlastnú zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov.
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