ŠTATÚT OBCE NAHÁČ
Obecné zastupiteľstvo Obce Naháč, vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti
danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k)
zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“)
schvaľuje
Štatút Obce Naháč (ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce
podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov
obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k
informáciám.
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Štatút obce Naháč upravuje v súlade so všeobecnými právnymi predpismi najmä
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné
zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej
postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov
obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a
metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy práce, symboly obce, udeľovanie
čestného občianstva, cien obce a odmien.
Čl. 2
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ OBCE
1. Obec Naháč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
3. Obec má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme
dosiahnutia spoločného prospechu.
Čl. 3
VYMEDZENIE SAMOSPRÁVY
1. Územie Obce Naháč tvorí jeden územný celok, ktorý má svoje katastrálne
územie.
2. Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu
súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so
skutočným stavom.
3. Akékoľvek zmeny územia obce Naháč možno vykonať len v súlade s platnými
ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a s osobitnými právnymi
predpismi.

Čl. 4
OBYVATELIA OBCE
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
a. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
c. zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať
na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva,
d. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce
slúžiaci na verejné účely,
f. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci
g. požadovať pomoc v čase núdze.
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytuje pomoc
orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
a. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, 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
b. podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci
c. napomáhať udržiavať poriadok v obci
d. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri
likvidácií a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v
obci.
4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v
jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc.
5. Obyvatelia obce majú právo podieľať sa na samospráve obce. Okrem práva
voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce a hlasovať o dôležitých
otázkach života a rozvoja obce, má právo podieľať sa na samospráve aj ten
kto:
a. má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň
alebo miestny poplatok,
b. je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo na dlhodobý pobyt
c. má čestné občianstvo obce.
6. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy,
prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce.
Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o plnení
stanovených úloh a povinností, o činnosti na rozvoji obce zverejňovaním
informácií a zápisníc z komisií, porád a rokovaní OZ a to priamo na rokovaní
obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných
tabuliach, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.
7. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o
obecnom zriadení.

Čl. 5
SAMOSPRÁVA OBCE
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so
správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu
pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Obec spravuje svoje vnútorné veci vymedzené v zákone o obecnom zriadení a
v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch
3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a. orgánmi obce,
b. hlasovaním obyvateľov obce (miestnym referendom):
i. obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne
referendum) v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom o
obecnom zriadení,
ii. obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce,
iii. výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila
aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté
nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania
obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania
obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch
hlasovania na úradnej tabuli obce.
c. verejným zhromažďovaním obyvateľov obce:
i. na prerokovanie obecných vecí môže starosta obce alebo obecné
zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce,
ii. verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením v obci obvyklým spôsobom
min. 3 dni pred jeho konaním. O prerokovanej problematike sa spisuje
zápisnica, ku ktorej sa pripojí prezenčná listina prítomných.
Čl. 6
ORGÁNY OBCE
1. Orgánmi obce Naháč sú:
a. obecné zastupiteľstvo,
b. starosta obce.
2. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
3. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné
výkonné, kontrolné a poradné orgány, a určuje im náplň práce. Orgánmi
obecného zastupiteľstva sú najmä komisie obecného zastupiteľstva.
4. Postavenie, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a orgánov zastupiteľstva
vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších osobitných predpisov.
5. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné
zastupiteľstvo na dobu určitú.

Čl. 7
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1. Obecné zastupiteľstvo v Naháči je zastupiteľský zbor obce Naháč zložený z
poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom
predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo v Naháči má 5 poslancov.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Naháč,
pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom
zriadení a ďalšie osobitné zákony.
4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej
otázke života obce, pokiaľ má podľa obyvateľov charakter zásadnej a
základnej otázky týkajúcej sa života obce.
5. Obecné zastupiteľstvo má právo najmä:
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s majetkom,
b. schvaľovať rozpočet obce a zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce,
c. schvaľovať zmluvy, ktoré zásadne ovplyvňujú život obce,
d. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí
ručiteľského záväzku,
e. schvaľovať ako prejav vôle obce všetky zmluvy a iné právne záväzné
dokumenty, ktoré zaväzujú obec k vynaloženiu finančných prostriedkov z
rozpočtu obce ešte pred ich podpisom starostom obce ako štatutárom
obce, obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo uznesením poveriť
starostu obce podpisom zmluvy alebo určitého typu zmlúv, resp. umožniť
starostovi podpisovať zmluvy do stanovenej výšky finančného plnenia,
f. schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to
neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného
predpisu,
g. schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej
verejnej súťaže,
h. schvaľovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa
realizujú priamym predajom,
i. schvaľovať všetky prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce bez
ohľadu na jeho hodnotu,
j. schvaľovať nakladanie so všetkými majetkovými právami obce bez ohľadu
na ich hodnotu,
k. schvaľovať vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo
existujúcich obchodných spoločností,
l. schvaľovať koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo
koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného
predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
m. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja
jednotlivých oblastí života obce,
n. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
podľa osobitných predpisov
o. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,

p. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a
rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
q. uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach,
r. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v
medzinárodných celkov alebo územných orgánov,
s. určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
t. schvaľovať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
u. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie
obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/,
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a
schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
časť obce v právnickej osobe,
v. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v
združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového
fondu,
w. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň
ich práce,
x. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
y. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
z. schvaľovať štatút obce,
aa. rozhodovať o zložení a úlohách komisií,
6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Naháči.
Čl. 8
STAROSTA
1. Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom.
Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí
zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje
osobitný zákon
2. Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štvorročné
obdobie. Je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie. Funkcia
starostu je nezlučiteľná s funkciami, ktoré sú pre tento účel vymenované v
zákone o obecnom zriadení. Svoju funkciu vykonáva starosta obce bez
súbehu s výkonom inej zárobkovej činnosti z pracovného pomeru, alebo
obdobného pracovno-právneho vzťahu.
3. Postavenie a kompetencie starostu upravuje zákon o obecnom zriadení.
Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
4. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a
poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o
vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
5. Mandát starostu zaniká tak, ako je ustanovené v zákone o obecnom zriadení.
Je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného
zastupiteľstva a preto je v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo
ho nekonštituovalo a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.
6. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho,
predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia
obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.

7. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa
pravidiel určených osobitným zákonom a Rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva.
8. Vzdanie sa mandátu starostu musí byť písomné a jeho účinky nastávajú
doručením Obecnému úradu v Naháči. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať
späť.
Čl. 9
ZÁSTUPCA STAROSTU
1. Starosta obce Naháč má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé
funkčné obdobie poverí zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu starostu;
ak tak neurobí starosta, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
2. Starosta obce môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá
zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od
odvolania zástupcu starostu.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho
nespôsobilosti na výkon funkcie. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca
starostu oprávnený vykonávať, ustanoví na návrh starostu obecné
zastupiteľstvo.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a
ods.1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu.
5. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje zákon o
obecnom zriadení.
Čl. 10
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
obecné zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z odborníkov z radov občanov,
pričom ich úlohou je najmä:
a. kontrola plnenia a realizovania uznesení obecného zastupiteľstva,
b. dozor nad hospodárením a nakladaním s majetkom obce,
c. iniciovanie a spracovávanie návrhov na schválenie obecného rozpočtu,
jeho zmien a doplnkov,
d. príprava a predkladanie návrhov a stanovísk k spracovávaným všeobecne
záväzným nariadeniam,
e. návrh výšky prenájmov obecných nehnuteľností, odporúčanie ceny
predávaných nehnuteľností,
f. spracovávanie a posudzovanie návrhov k územnému plánu obce,
g. návrh na opravy a údržbu obecných nehnuteľností a kultúrnych
pamiatok,
h. prerokovanie návrhov na investičné akcie, návrhy stanovenia priorít v
časovom i finančnom plnení,
i. návrh zástupcov, alebo členov do komisií a do verejných súťaží,
j. spolupráca so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a
hnutiami, fyzickými či právnickými osobami pri organizovaní kultúrnospoločenského života v obci,

k. návrh a spracovanie výziev a projektov na podporu kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, posudzovanie žiadostí o dotácie a
odporúčanie výšky schválenej dotácie z obecného rozpočtu pre
jednotlivých žiadateľov,
l. navrhovanie riešenia problémov odpadového hospodárstva obce, návrhy
na separovaný zber, vznik zberného dvora,
m. posudzovanie investičných zámerov z pohľadu ochrany životného
prostredia, ochrany ovzdušia, vody, zelene,
n. kontrola stavu miestnych komunikácií, návrh formy ich opravy, údržby a
odvodnenia,
o. odporúčanie priorít do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení,
p. kontrola riešenia sťažností občanov a ich podnetov, odporúčanie pre
starostu v oblasti stanovenia výšky pokuty,
q. podávanie návrhov na eliminovanie negatívnych javov v obci,
r. aktivizovanie mládeže do krúžkov, kurzov, športových podujatí a ich
zapájanie do činnosti v obci,
s. spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska a pomoc pri hľadaní riešení
problémov,
t. spolupráca s ŠK Naháč a pomoc pri hľadaní riešení problémov.
3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov najmä:
a. prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od
starostu vysvetlenia,
b. podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na
preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c. sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach
podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity
ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
d. predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu,
e. preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným
zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu
návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
f. udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od
ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
g. kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení
zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra)
a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu,
4. Predsedovia komisií pravidelne informujú o činnosti komisie a jej záveroch na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Čl. 11
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 komisií,
c. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce,
d. vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
obce,
e. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami
danými zákonmi,
f. zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej
správy danými zákonmi.
3. Prácu obecného úradu vedie starosta obce.
4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti
ustanovuje Organizačný poriadok obecného úradu.
Čl. 12
HLAVNÝ KONTROLÓR
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného
kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný
kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému
zastupiteľstvu.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciami, ktoré sú
uvedené pre tento účel v zákone o obecnom zriadení.
3. Postavenie a pôsobnosť, funkčné obdobie ako aj výkon funkcie hlavného
kontrolóra je vymedzená zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
4. Hlavný kontrolór najmä:
a. vykonáva kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ako aj
hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce v rozsahu
ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
b. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu
obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c. dohliada na činnosť obce, či je vykonávaná v súlade so zákonom a
všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad, alebo nesúlad
skutkového stavu uvádza v záznamoch a predkladá obecnému
zastupiteľstvu,
d. oznamuje orgánom obce porušovanie platnej právnej úpravy i porušovanie
vnútorných predpisov, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontrolnej
činnosti,
e. vykonáva kontrolnú činnosť, prešetruje sťažnosti a výsledky kontroly
predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu,
f. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o
výsledkoch kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roku,
g. kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,

h. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly
hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
i. je povinný oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v
trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných
predpisov, ak sa o nich dozvie pri výkone kontrolnej činnosti.
Čl. 13
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich
voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú
ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
2. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a
činnosti obecného zastupiteľstva.
3. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o
obecnom zriadení.
Čl. 14
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať
nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. také
nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy.
3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na
úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní, účinnosť nadobúda 15. dňom od
vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
4. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti,
okrem toho sa nariadenia zverejnia na oficiálnom webovom sídle obce.
Čl. 15
MAJETOK OBCE
1. Majetkom obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných
prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo
vlastníctve obce alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z
majetku Slovenskej republiky, alebo vlastnou činnosťou.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Čl. 16
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE
1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s
majetkom Slovenskej republiky, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja
obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a
zhodnocovať. Sú povinné najmä:
a. udržiavať a užívať majetok,
b. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými
orgánmi,
d. viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
3. Postupy a oprávnenia pri hospodárení s majetkom obce upravujú zásady,
ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné
verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
5. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať
písomnú formu, inak sú neplatné.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
Čl. 17
ROZPOČET OBCE
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka v súlade s platnou právnou úpravou a
je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom v Naháči.
2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy,
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní na úradnej
tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o
záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného
fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. Použitie
prostriedkov fondu schvaľuje na konkrétnu akciu obecné zastupiteľstvo.
5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku
obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené
osobitným zákonom.
6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu obsah, pravidlá rozpočtového
hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob
finančného vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k
rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.
7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho
čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Záverečný účet schvaľuje obecné
zastupiteľstvo do 30.6. nasledujúceho roka.

Čl. 18
VZŤAH OBCE A ŠTÁTU
1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich
plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na
obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Práva a povinnosti obce pri výkone štátnej správy prenesenej na obec
vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.
Čl. 19
VZŤAH OBCE K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM
1. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými
hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci.
2. Po schválení úkonov obecným zastupiteľstvom obec vo vzťahu k subjektom
uvedeným v predchádzajúcom odseku zastupuje starosta.
Čl. 20
VZŤAH OBCE K INÝM MESTÁM A OBCIAM
1. Obec spolupracuje vo veciach spoločného záujmu s okolitými mestami a
obcami i mestami iných krajín.
2. Obec sa môže združovať s inými obcami a mestami, ako aj s právnickými
osobami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Svoje vzťahy riešia
vzájomnými dohodami v súlade s platným právnym poriadkom.
3. Združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu podlieha
schvaľovaniu obecného zastupiteľstva.
4. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a
správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne
funkcie.
5. Obec sa môže stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo
územných orgánov.
6. Dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Čl. 21
VZŤAH STAROSTU A HLAVNÉHO KONTROLÓRA
1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce je starosta povinný
uzavrieť pracovnú zmluvu.
2. Starosta vytvára materiálno-technické podmienky na plnenie úloh hlavného
kontrolóra.
3. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a
podriadenosti, ak zákon neustanovuje inak.
Čl. 22
VZŤAH STAROSTU A KOMISIÍ
1. Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a
administratívne veci komisií obecného zastupiteľstva.

2. Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 23
VZŤAHY MEDZI KOMISIAMI A MEDZI ORGANIZAČNÝMI JEDNOTKAMI
A ZARIADENIAMI
1. Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné
zastupiteľstvo. Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej
úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
2. Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú
kontrolnú činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný
orgán a kontrolovaný sa vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre
vzájomnú činnosť.
Čl. 24
VZŤAH HLAVNÉHO KONTROLÓRA A VEDÚCICH ORGANIZAČNÝCH
JEDNOTIEK A ZARIADENÍ
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného
kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na
plnenie jeho úloh.
Čl. 25
SYMBOLY A OCENENIA OBCE
1. Symbolmi obce sú:
a. erb obce,
b. vlajka obce,
c. pečať obce.
2. Grafický popis erbu Naháč pri pohľade spredu: - v zelenom štíte hrotom
nahor smeruje lemeš, sprevádzaný po bokoch po jednom kvete jesienky
obyčajnej
/colchicum authumnale/ všetko strieborné.
3. Vlajku obce Naháč tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 2/7, zelenej
1/7, bielej 1/7, zelenej 1/7 a bielej 2/7. Vlajka má pomer strán 2:3 a
ukončená je troma cípmi.
4. Z erbu sa odvádza aj pečať obce je tvorená okružím veľkého znaku. Priemer
pečate je 29 mm. Kolopis pečate je SIGILLIM OPPIDI NAHACH 1606 s
rastlinnými úponkami obtočenom štíte je lemeš s hrotom dohora.
Čl. 26
POUŽÍVANIE SYMBOLOV OBCE
1. Symboly obce uvedené v článku 27 odseku 1 tohto štatútu používa obec pri
výkone samosprávy.
2. Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:
a. na insígniách starostu,
b. na pečiatkach a razidlách starostu, obecného zastupiteľstva, obecného
úradu, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,
c. v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov obce, orgánov
obecného zastupiteľstva, obecného úradu, prípadne na pečiatkach
organizácií obcou riadených,

3.

4.

5.

6.
7.

d. na tlačovinách a publikáciách obce,
e. na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií, pokiaľ
predpisy nenariaďujú používať štátny znak.
Starosta obce môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických
modifikácií, aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území
mesta, len na ich písomnú žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme
a umiestnení znaku.
Všetci používatelia znakov a vlajky obce musia tieto symboly používať
dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s
týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch
hodných zreteľa, môže starosta obce kedykoľvek zakázať používanie týchto
symbolov.
Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými
predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc. Pri
spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej
zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu,
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.
Insígnie je oprávnený používať iba starosta obce, prípadne poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú
poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch.
Čl. 27
OCENENIA OBCE

1. Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov, môže obec udeliť:
a. čestné občianstvo Obce Naháč,
b. uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Obce Naháč,
c. vecný dar, alebo odmenu.
2. O udelení ocenení uvedených v odseku 1 tohto článku rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
Čl. 28
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1. Štatút obce Naháč je základnou právnou normou obce Naháč.
2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a
iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
prítomných poslancov.
4. Dňom účinnosti tohto Štatútu Obce Naháč sa ruší Štatút Obce Naháč
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. 01.1995.
__________________________________________________
Štatút obce bol schválený uznesením č. 28/2017 zo dňa 27.3.2017.
Doplnok Štatútu v čl. 7, bod 5, písm. e bol schválený uznesením č. 131/2018 zo
dňa 14.12.2018.

V Naháči, 14.12.2018
PhDr. David Ivanovič, PhD.
starosta obce

