Obecné zastupiteľstvo v Obide v y d á v a pre kat. územie obce Obid
ŠTATÚT OBCE OBID
I. časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Obid (ďalej len „obce“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obecného zastupiteľstva a starostu
obce, zriaďovanie povinnosti a právomoci orgánov obecného zastupiteľstva a ich vnútornú štruktúru,
práva a povinnosti poslancov, práva a povinnosti obyvateľov obce, miestne referendum, zhromaždenie
obyvateľov obce, rozpočet obce, pravidlá hospodárenia a financovania obce a nakladanie s majetkom
obce, symboly obce a spôsob udeľovania čestného občianstva obce, obecných cien a vyznamenaní.
2. Štatút obce je vypracovaný v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ zákon „ ) a je základný normatvíne-právnym a organizačný predpis obce.

§2
Postavenie obce
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; zdržuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí súbor jej katastrálneho územia. Zmeny
územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určuje, zrušuje a mení obecné zastupiteľstvo nariadením.
3. Obec je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastním majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
4. Obec má právo na svoje obecné symboly.
5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom a na základe
medzinárodnej zmluvy.

§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce je občan, ktorí je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto
sú zakotvené v príslušnom ustanovení zákona.
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3. Obec má voči občanom povinnosti stanovenú zákonom a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
4. Na samospráve obce má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci
platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný pobyt, má čestné
občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť do orgány samosprávy obce a byť do nich
zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
referendum).

§4
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku,
ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu, alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) miestneho referenda
c) zhromaždenia obyvateľov obce .
3. Obec pri plnení úloh samosprávy v záujme rozvoja obce spolupracuje s občianskymi združeniami
s politickými stranami a hnutiami a so záujmovými združeniami vyvíjajúcimi činnosť v obci. Taktiež
spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
4. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné
nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní
úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach,
takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri
príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly
plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a „ Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
v Obide“.
5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v § 4 zákona a v ďalších osobitných
zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

§5
Majetok obce
1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a iné majetkové práva obce. Majetok obce sa má
zveľaďovať, zhodnocovať vo svojej celkovej hodnote, zásadne nezmenšene zachovať. Obec môže zveriť
svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2. Majetok obce sa používa najmä:
a) pre verejné účely, ( najmä, miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne dostupný,
možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
b) na podnikateľskú činnosť – majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový
základ pre subjekty, právnické osoby založené obcou, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej
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činnosti.
b) na výkon samosprávy obce – majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na
plnenie záväzkov a na uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
3.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad, resp. organizácia, ktorému bol
zverený majetok do správy.
5. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto
vzťahov vyplývajúcich, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
6.

V majetkových veciach ( majetkoprávnych záležitostiach ) obce koná v mene obce starosta obce.

§6
Zriadenie organizácií
1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie,
ako aj právnické, osoby s majetkovou účasťou obce.
2. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom
obce „.

§7
Financovanie a rozpočet obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov v rozsahu § 7 zákona .
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami),
príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

§8
Rozpočet
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného
kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež
jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci ,
aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to isté sa týka aj záverečného účtu obce.
3. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej
dávky, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku alebo prijať úver alebo pôžičku. O zavedení verejnej dávky
rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru
rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok do
mimorozpočtového peňažného fondu.
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5.

Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

6.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje ( miestne dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívy
na podporu ochrany životného prostredia.

II. časť
ORGÁNY OBCE
§9
Základné ustanovenia
1.

Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta

2.

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú :
a) obecá rada
b) komisie
c) obecný úrad

3. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý má osobitné postavenie, volí ho a odvoláva obecné
zastupiteľstvo na šesť rokov.
4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje stále alebo
dočasné orgány a určuje im náplň práce.

§ 10
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce.
2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo, podľa počtu
obyvateľov v súlade so zákonom.
3. Funkčné obdobie poslancov končí, zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou :
a) starostu obce
b) zamestnanca obce
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej a príspevkovej organizácie zriadenej obcou.

4

5. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo v počte 7 až 9
poslancov.

§ 11
Úlohy obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa zákona.
2.

3.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce s majetkom štátu a iných
právnických a fyzických osôb, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
c) schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody o vnútroštátnej spolupráce a medzinárodnej spolupráce, členstvo obce
v medzinárodnom združení,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu
rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra
a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle VZN,
n) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami v zmysle VZN,
o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia
uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje „ Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Obide „.

§ 12
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce
v priamych voľbách . Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu.
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2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch k zamestnancom obce, v administratívnych vzťahoch je správnym
orgánom. Starosta môže rozhodovaním o právach právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
fyzických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
3.

Starosta obce :
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) vykonáva obecnú správu, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu,
c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným
rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uchováva obecnú pečať,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10
dní od ich schválenia v obecnom zastupiteľstve. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe
a odvolaní hlavného kontrolóra a o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce.
5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 4 pozastavený, môže obecné
zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

§ 13
Zástupca starostu
1.
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí
obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek
odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od
odvolania zástupcu starostu.
2. Zástupca starostu :
a) zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení,
b) zabezpečuje kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva.

§ 14
Obecná rada
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu a určiť počet jeho členov. Obecná rada je zložená
z poslancov obecného zastupiteľstva. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok.
2. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov v obecnom
zastupiteľstve.
3. Podrobnú úpravu
zastupiteľstva „.

pravidiel rokovania

obecnej rady upravuje „ Rokovací poriadok obecného
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§15
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské
zastupiteľstvo.
2.
Komisie sú vytvorené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených
obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá
z predsedu komisie a členov.
4.

Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program
schôdze,
b) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
c) zastupuje komisiu navonok.
d) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho
komisia poverí.

5.

Obec má vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia
b) komisia sociálna, športu a kultúry
c) mandátová komisia

6.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie (ad hoc...).

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady
rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
8.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

9.

Na zasadnutí komisie sa môže zúčastniť poslanec OZ.

§ 16
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako
aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad najmä :
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou
a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej
rady a pre komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
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d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
3.

Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný
poriadok obecného úradu

§17
Hlavný kontrolór obce
1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich
z pôsobnosti obce. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Podrobnejšie úpravy
pôsobnosti hlavného kontrolóra sú uvedené v „Zásadách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“.

III. časť
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
§ 18
Miestny referendum
1.

Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o :
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov

2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestny referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých
veciach samosprávy obce.
4. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce upravuje predpis
„ O hlasovaní obyvateľov obce „

§ 19
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce alebo jej časti.

IV. časť
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 20
Poslanci
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby
a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
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2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone
svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými
a ďalšími zákonmi.

§ 21
Práva a povinnosti poslancov
1.

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety,
pripomienky a námety,
b) obrátiť sa na starostu, príp. zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, členov obecnej rady vo
veciach týkajúcich sa ich výkonu práce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s
majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci
podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov,
ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej
funkcie.

2.

Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov.
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie
poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu
poslaneckej iniciatívy.
4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.

§ 22
Náhrady poslancov
1. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa VZN o „Zásadách odmeňovania poslancov.“
2. Poslanec nesmie by pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich
z pracovného pomeru.
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V. časť
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM
§ 23
Vnútroštátna a medzinárodná spolupráca
1. Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel konkrétnej úlohy alebo činnosť na
základe zmluvy o zriadení združenia obcí podľa osobitného zákona.
2. Spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti v súlade s potrebami obyvateľov
obce. Pri vzájomnej spolupráci všetci účastníci majú rovnaké postavenie.
3. Zmluva sa uzatvárajú za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. Na platnosť zmluvy je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce , ktorá je účastníkom zmluvy. Za
záväzky voči tretí osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy, alebo činnosti
účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

§ 23
Združenie obcí
1. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvára združenia, nadväzovať partnerské vzťahy
a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych
orgánov.
2.

Obec Obid je členom :
a) Združenia miest a obcí Slovenska
b) Regionálneho združenia miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti
c) Združenia miest a obci južného regiónu
d) Euroregionálneho združenia EGTC.

VI. časť
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY,
KRONIKA OBCE
§ 24
Symboly obce
1.

Obecné symboly sú :
a) erb obce
b) vlajka obce
c) pečať obce

§ 25
Erb obce
1. Erb obce má podobu: v červenom štíte na zlatej pažiti medzi striebornými odvrátenými radlicami –
čerieslom a lemešom – tri zlaté skrížené striebrohroté kopije sv. Adalberta.
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§ 26
Vlajka obce
1. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej 1/8, bielej 2/8 a červenej 1/8.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do jednej tretiny
jej listu.

§ 27
Pečať obce Obid
1. Pečať obce Obid je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OBID. Pečať má
priemer 25 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi.

§ 28
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
1.

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly :
a) Čestné občianstvo obce
b) Cena obce „ PRO URBE „

Podrobnejšie úpravy obsahujú „ Zásady udeľovania obecných vyznamenaní a cien obce Obid“.

§ 29
Kronika obce
1.

Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú
fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. S hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci
o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
obecné zastupiteľstvo.
4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom
prerokovaní a vyjadrení v komisii pre kultúru a vzdelávanie, o tomto texte informuje obecné
zastupiteľstvo.

VII. časť
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 30
Povinnosti obec pri mimoriadnych situáciách
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1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu
alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie
všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami. V prípade nevyhnutnej potreby určí od fyzických
a právnických osôb plnenia všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,
podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v
spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 31
Povinnosti fyzických a právnických osôb pri mimoriadnych situáciách
1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnutia osobnú alebo vecnú
pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu
účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov,
najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

VIII. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce,
uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia by v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje
poslancov.

obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých

3.

Tento štatút obce Obid nadobúda účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.

4.

Schválený uznesením číslo : XXIX/210772/III/zas bod č. 3b.

5.

Súčasne sa zrušuje doteraz platný štatút obce Obid.
V Obide dňa :

21.07.2010

Tibor N a g y
starosta obce v.r.
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