ŠTATÚT OBCE

Obec TUŠICKÁ NOVÁ VES
ŠTATÚT OBCE

Obecné zastupiteľstvo obce Tušická Nová Ves, v súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. k) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) schvaľuje pre územie obce Tušická Nová Ves tento

ŠTATÚT OBCE

PREAMBULA
Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce Tušická Nová Ves,
ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi komplexne upravuje najmä postavenie
a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, postavenie a pôsobnosť obecného
zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, základné zásady hospodárenia obce
a nakladania s majetkom obce, normotvornú činnosť obce, symboly obce, udeľovanie čestného
občianstva a cien obce ako aj vzťah obce k ostatným subjektom verejnej správy.

ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Názov obce
(1)

Názov obce je „TUŠICKÁ NOVÁ VES“.

(2)

Názov obce sa uvádza v štátnom (slovenskom) jazyku.

Článok 2
Postavenie obce
(1)

Obec Tušická Nová Ves (ďalej aj „obec“) je samostatným územným samosprávnym
a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území
trvalý pobyt.

(2)

Obec Tušická Nová Ves je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec zároveň
hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec môže nakladať aj s majetkom fyzických
a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie splnomocnená všeobecne záväzným
právnym predpisom, alebo dohodou.
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(3)

Základným poslaním obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a starostlivosť o potreby svojich obyvateľov.

(4)

Obec Tušická Nová Ves má vlastné symboly.

(5)

Obec Tušická Nová Ves sa združuje s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.

Článok 3
Územie obce
(1)

Územie obce Tušická Nová Ves je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.

(2)

Obec Tušická Nová Ves určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
všeobecne záväzným nariadením.
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ČASŤ DRUHÁ
OBYVATELIA

Článok 4
(1)

Obyvateľom obce Tušická Nová Ves je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravujú ustanovenia osobitného predpisu.1

(2)

V rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov má na samospráve obce
Tušická Nová Ves právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území obce Tušická Nová Ves nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu
daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci Tušická Nová Ves prihlásený na prechodný pobyt2,
c) má čestné občianstvo obce Tušická Nová Ves.

Článok 5
Práva a povinnosti obyvateľov
(1)

Obyvateľ obce Tušická Nová Ves (ďalej aj „obyvateľ“, „obyvateľ obce“) sa zúčastňuje
na samospráve obce výkonom svojich práv a povinností, najmä:3
a) volí orgány samosprávy obce a do orgánu samosprávy obce môže byť zvolený,
b) hlasuje o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, zúčastňuje sa na zhromaždeniach
obyvateľov obce, na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a vyjadruje na nich svoj
názor,
c) môže sa obracať na orgány obce so svojimi podnetmi a sťažnosťami,
d) používa obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely,
e) požaduje súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,
f) požaduje pomoc v čase náhlej núdze.

(2)

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce Tušická Nová Ves. V súvislosti s tým je obyvateľ povinný:4
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,

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
2
zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3
§3 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
4
§3 odsek 3 zákona o obecnom zriadení
1
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d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v obci.
(3)

5

Obec Tušická Nová Ves 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

§3 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
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ČASŤ TRETIA
OBEC

HLAVA I.
SAMOSPRÁVA OBCE

Článok 6
(1)

6

Obec Tušická Nová Ves samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so
správou obce a jej 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. Pri výkone samosprávy obec Tušická Nová Ves
najmä:6
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom obce a s majetkom vo
vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet
a záverečný účet, vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
b) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, vykonáva ich správu,
c) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, na základe zákonného splnomocnenia sa
vyjadruje k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v obci,
d) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, utvára a chráni
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru
a šport,
g) utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje pravidlá času predaja v obchode, času
prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
h) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania
a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
i) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
j) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

§4 zákona o obecnom zriadení
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k) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
l) zabezpečuje verejný poriadok v obci, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
m) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
n) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
o) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
(2)

Samosprávu obce Tušická Nová Ves vykonávajú obyvatelia obce Tušická Nová Ves:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

1. ODDIEL
ORGÁNY OBCE

Článok 7
Základné ustanovenia
Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo obce
b) starosta obce

Článok 8
Obecné zastupiteľstvo obce
(1)

Obecné zastupiteľstvo obce Tušická Nová Ves (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo obce“,
„obecné zastupiteľstvo“) je zastupiteľský zbor obce Tušická Nová Ves zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné
pravidlá do orgánov územnej samosprávy upravujú ustanovenia osobitného predpisu.7

(2)

Počet poslancov na celé volebné obdobie v obci Tušická Nová Ves je 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo môže v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení určiť aj
iný počet poslancov.8

(3)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:9
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 ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
8
§11 odsek 3 zákona o obecnom zriadení
9
§11 zákona o obecnom zriadení
7
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čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť
jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru
alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo
štátneho rozpočtu,
b) schvaľovať zmluvu uzavretú na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na
základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej
osoby podľa osobitného zákona,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
e) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
f) uznášať sa na nariadeniach,
g) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci obce v rozsahu svojej pôsobnosti
a členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných
orgánov,
h) určiť plat starostu podľa ustanovení osobitného predpisu10 a určiť najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, voliť a odvolávať
hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho
plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
i) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
j) 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
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce
v právnickej osobe,
k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako
aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
l) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanoviť erb obce,
vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
n) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení.
(4)

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v súlade so zákonom o obecnom
zriadení aj v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti
a pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva obce Tušická Nová Ves.

Článok 9
Obecné zastupiteľstvo obce zriaďuje komisie.
zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov
10
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Článok 10
Komisie obecného zastupiteľstva obce
(1)

Obecné zastupiteľstvo obce Tušická Nová Ves zriaďuje stále aj dočasné komisie ako
svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Stále komisie sú:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií.

(2)

Obecné zastupiteľstvo obce môže zriadiť aj iné, alebo aj ďalšie stále komisie. Obecné
zastupiteľstvo obce môže existujúce stále komisie aj zrušiť.

(3)

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(4)

Spôsob zriadenia komisií, spôsob volieb členov a predsedov komisií a zásady ich
rokovania upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Tušická Nová Ves,
úlohy komisií ako aj ďalšie podrobnosti určujú štatúty jednotlivých komisií obecného
zastupiteľstva obce.

Článok 11
Poslanci obecného zastupiteľstva obce
(1)

Poslancov obecného zastupiteľstva obce Tušická Nová Ves (ďalej aj „poslanec obecného
zastupiteľstva“, „poslanci obecného zastupiteľstva“, „poslanec“, „poslanci“) volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Volebné pravidlá do orgánov územnej samosprávy
upravujú ustanovenia osobitného predpisu.11

(2)

Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu.

(3)

Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom
efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce aj
podpory poslaneckej iniciatívy.

(4)

Poslanec je povinný najmä:12
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
b) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
c) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
d) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
e) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

(5)

Poslanec je oprávnený najmä:13

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
12
§25 odsek 1 zákona o obecnom zriadení
11
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a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce, požadovať od
riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo
veciach týkajúcich sa ich činnosti,
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré
vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich
podnikania v obci,
d) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce, požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov
vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(6)

Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.

(7)

Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou.14

Článok 12
Starosta obce
(1)

Starosta obce15 je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce (štatutárom
obce).

(2)

Funkcia starostu obce je verejná funkcia.

(3)

Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Volebné pravidlá do orgánov
územnej samosprávy upravujú ustanovenia osobitného predpisu.16

(4)

Zvolený starosta obce sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu.

(5)

Starosta obce (ďalej aj „starosta“):
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak všeobecne
záväzný právny predpis neustanovuje inak, podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám,
c) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré
nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu,
d) môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

§25 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
§25 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
15
§13 zákona o obecnom zriadení
16
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
13
14
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(6)

Platové pomery starostu obce upravujú ustanovenia osobitného predpisu.17

(7)

Mandát starostu obce zanikne v súlade s platnou právnou úpravou.18

Článok 13
Zástupca starostu obce
(1)

Starostu zastupuje19 zástupca starostu obce (ďalej aj „zástupca starostu“).

(2)

Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce v rozsahu určenom starostom obce
v písomnom poverení.

(3)

Zástupca starostu môže byť len poslanec.

(4)

Výkon funkcie zástupcu starostu nezakladá jeho pracovný pomer k obci.

Článok 14
Obecný úrad obce
(1)

Obecný úrad20 obce Tušická Nová Ves (ďalej aj „obecný úrad obce“, „obecný úrad“)
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce,
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom obce.

(2)

Obecný úrad obce najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné
podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií, vypracúva
písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3)

Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

(4)

Organizáciu obecného úradu, štruktúru a počet zamestnancov a ich pracovné činnosti
upravuje Organizačný poriadok obecného úradu obce Tušická Nová Ves.

Článok 15
Hlavný kontrolór obce
(1)

Hlavného kontrolóra obce21 volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo obce.

zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
18
§13a odsek 1 zákona o obecnom zriadení
19
§13b zákona o obecnom zriadení
20
§16 zákona o obecnom zriadení
21
§18 a nasledujúce zákona o obecnom zriadení
17
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(2)

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:22
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.

(3)

Hlavný kontrolór obce:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona o obecnom zriadení, predkladá
obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí, predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o
kontrolnej činnosti,
d) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
e) vybavuje sťažnosti,
f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, alebo starosta,
ak vec neznesie odklad, plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.23

(4)

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.

(5)

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti ustanovuje
obec vnútorným predpisom schváleným uznesením obecného zastupiteľstva.

2. ODDIEL
MIESTNE REFERENDUM

Článok 16
(1)

Obecné zastupiteľstvo obce vyhlási miestne referendum24, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,25

§18d odsek 2 zákona o obecnom zriadení
§18f zákona o obecnom zriadení
24
§11a zákona o obecnom zriadení
22
23
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d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(2)

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce.

(3)

Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(4)

Podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravuje obec všeobecne záväzným
nariadením obce.

schvaľuje

obecné

zastupiteľstvo

3. ODDIEL
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

Článok 17
(1)

Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta
obce zvolať zhromaždenie obyvateľov26 obce alebo jej časti.

(2)

Podmienky a podrobnosti uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania
upravuje obec všeobecne záväzným nariadením obce.

HLAVA II.
VZŤAH ŠTÁTU A OBCE

Článok 18
(1)

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy27, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

(2)

S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne
prostriedky.

(3)

Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda Slovenskej
republiky.

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
26
§11b zákona o obecnom zriadení
27
§5 zákona o obecnom zriadení
25
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HLAVA III.
HOSPODÁRENIE A MAJETOK OBCE
1. ODDIEL
FINANCOVANIE OBCE

Článok 19
(1)

Obec Tušická Nová Ves financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov,
z dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa
ustanovení osobitných predpisov sú najmä:
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania,
b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky a správne delikty.

(2)

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.

(3)

Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnym krajom a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

2. ODDIEL
ROZPOČET OBCE A ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

Článok 20
(1)

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.

(2)

Rozpočet obce aj záverečný účet obce sú pred ich schválením zverejnené, aby sa k nim
mohli obyvatelia obce vyjadriť.

(3)

Rozpočet obce aj záverečný účet
uznesenia.

(4)

Tvorbu rozpočtu obce, jeho obsah aj pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a
použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania, vzťahy k
štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja upravujú ustanovenia osobitného
predpisu.28 Podrobnosti finančného hospodárenia určuje obecné zastupiteľstvo

obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo prijatím

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28
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v Zásadách hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce, ktoré schvaľuje
prijatím uznesenia.
(5)

Obec vedie účtovníctvo podľa ustanovení osobitného predpisu.29 Podrobnosti pravidiel
účtovania upravuje obec ustanoveniami interných predpisov obce o vedení účtovníctva,
ktoré vydáva starosta obce.

3. ODDIEL
MAJETOK OBCE

Článok 21
(1)

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2)

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3)

Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.

(4)

Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.

(5)

Majetok obce a nakladanie s ním upravujú ustanovenia osobitného predpisu.30
Podrobnosti nakladania s majetkom určuje obecné zastupiteľstvo v Zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré schvaľuje prijatím uznesenia.

HLAVA IV.
NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ OBCE A VNÚTORNÉ PREDPISY OBCE

Článok 22
(1)

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia.31

(2)

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať všeobecne záväzné
nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.32

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
31
§6 odsek 1 zákona o obecnom zriadení
32
§6 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
29
30
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(3)

Na všeobecne záväzných nariadeniach obce sa uznáša obecné zastupiteľstvo a sú
prístupné na obecnom úrade obce a zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce.

(4)

Riadenie, organizáciu a zabezpečovanie vnútorných procesov obce, jej orgánov aj
obecného úradu upravujú vnútorné predpisy: smernice, zásady a poriadky.

(5)

Obecné zastupiteľstvo:
a) určuje prijatím uznesenia:
1. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce,
2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
b) schvaľuje uznesením:
1. Štatút obce,
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
3. Zásady odmeňovania poslancov,
4. Zásady kontrolnej činnosti v obci,
5. ďalšie vnútorné predpisy, ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis, alebo
ak vnútorný predpis svojimi ustanoveniami upravuje pravidlá súvisiace s činnosťou
a kompetenciami obecného zastupiteľstva, jeho orgánov, alebo poslancov
obecného zastupiteľstva,
c) berie na vedomie:
1. Organizačný poriadok obecného úradu a jeho zmeny.

(6)

Starosta obce vydáva pracovný poriadok zamestnancov obce, organizačný poriadok
obecného úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov, zásady finančného riadenia
a finančnej kontroly a ďalšie vnútorné predpisy, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu
obecného zastupiteľstva.

(7)

Systém tvorby a vydávania vnútorných predpisov, vrátane ich označovania a štruktúry
upravuje smernica o pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov obce a tvorby
všeobecne záväzných nariadení obce.

HLAVA V.
ORGANIZÁCIE A ÚTVARY ZRIADENÉ OBCOU

Článok 23
Obec Tušická Nová Ves v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení33 zriaďuje:
a) Materskú školu, súčasťou ktorej je Školská jedáleň,
b) Základnú školu, súčasťou ktorej je Školský klub detí,
c) Dobrovoľný hasičský zbor obce.

33

§11 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
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Článok 24
Základná škola s materskou školou
(1)

Základná škola s materskou školou34 je rozpočtovou organizáciou obce zriadenou podľa
osobitného zákona,35 vznikla splynutím materskej školy a základnej školy.

(2)

Základná škola s materskou školou má právnu subjektivitu.36

(3)

Súčasťou Základnej školy s materskou školou je Školská jedáleň a Školský klub detí.

(4)

Štatút Základnej školy s materskou školou, Školskej jedálne a Školského klubu detí
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5)

Školský obvod, pravidlá zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, výšku
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia aj
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa v materskej škole
a nákladov v školských zariadeniach upravuje obec všeobecne záväznými nariadeniami.

Článok 25
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1)

Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným útvarom obecného zastupiteľstva37
zriadený v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.38

(2)

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce
prijatím uznesenia.

§27 odsek 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
35
§6 odseky 1, 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
36
§18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
37
§10 odsek 2 zákona o obecnom zriadení
38
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov
34
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HLAVA VI.
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE,
CENY A ODMENY OBCE, KRONIKA OBCE
1. ODDIEL
SYMBOLY OBCE

Článok 26
(1)

Symbolmi obce sú:
a) erb obce Tušická Nová Ves,
b) vlajka obce Tušická Nová Ves.

(2)

Obec Tušická Nová Ves používa symboly obce pri výkone samosprávy.

(3)

Obec môže používať aj ďalšie obecné symboly, najmä zástavu, štandardu, insígnie.

(4)

Podrobnosti o používaní obecných symbolov upravuje obec všeobecne záväzným
nariadením.

Článok 27
Erb obce
(1)

Erb obce Tušická Nová Ves tvorí v striebornom štíte na oblej zelenej pažiti nad zeleným
trsom trávy stojaci čierny diviak v striebornej zbroji.

(2)

Erb obce je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou
T-65/1997.

(3)

Vyobrazenie erbu obce Tušická Nová Ves tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

Článok 28
Vlajka obce
(1)

Vlajka obce Tušická Nová Ves má pomer strán 2:3, je rozdelená pozdĺžnymi piatimi
pruhmi, ukončená je 3 cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Farebnosť je odvodená od erbu obce. Poradie farieb: 1/4 biela, 1/4 čierna, 1/4 biela, 1/4
zelená.

(2)

Vyobrazenie vlajky obce Tušická Nová Ves tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
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2. ODDIEL
CENY OBCE A CENY STAROSTU OBCE

Článok 29
(1)

Obec Tušická Nová Ves môže udeliť:
a) Čestné občianstvo obce Tušická Nová Ves,
b) Cena obce Tušická Nová Ves.

(2)

Starosta obce Tušická Nová Ves môže udeliť: Cena starostu obce Tušická Nová Ves,

(3)

Podrobné podmienky udeľovania cien obce aj udeľovania cien starostu obce upravuje
obec všeobecne záväzným nariadením.

3. ODDIEL
KRONIKA OBCE

Článok 30
(1)

Kronika obce39 Tušická Nová Ves sa vedie v úradnom jazyku.

(2)

Zápisy tematicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho
života obce.

(3)

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje
a odvoláva starosta obce. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné
zastupiteľstvo obce.

(4)

Podrobnosti spracovania kroniky upravujú pravidlá tvorby obecnej kroniky.

HLAVA VII.
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

Článok 31
(1)

39
40

Obec Tušická Nová Ves poskytne obyvateľovi obce Tušická Nová Ves nevyhnutnú
okamžitú pomoc40 v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo

§4 odsek 3 zákona o obecnom zriadení
§3 odsek 4 zákona o obecnom zriadení
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inou podobnou udalosťou, najmä mu zabezpečí prístrešie, stravu alebo inú materiálnu
pomoc.
(2)

Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne, alebo
iného nebezpečenstva miestneho významu podľa osobitného predpisu.41

HLAVA VIII.
SPOLUPRÁCA OBCE A ZDRUŽOVANIE OBCE

Článok 32
(1)

Obec Tušická Nová Ves spolupracuje42 s ďalšími obcami na základe zmluvy uzavretej na
účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo uskutočňovania konkrétnych činností.

(2)

Obec Tušická Nová Ves sa združuje s inými obcami a ďalšími subjektmi na základe
zmluvy o zriadení združenia miest alebo obcí.43

(3)

Spolupráca s inými obcami alebo mestami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej
výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

Článok 33
(1)

Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami
pôsobiacimi na území obce. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú
činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade
s územným plánom obce a schválenými koncepciami obce.

(2)

Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými
alebo fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

(3)

Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie.44 V súlade so zákonom
o obecnom zriadení má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných
celkov alebo územných orgánov.

napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
42
§§ 20, 20a zákona o obecnom zriadení
43
§20b zákona o obecnom zriadení
44
§21 zákona o obecnom zriadení
41
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Článok 34
Obec Tušická Nová Ves je jedným z účastníkov zmluvy o zriadení Spoločného obecného
úradu so sídlom v obci Trhovište.

Článok 35
Obec Tušická Nová Ves je členom združení:
a) Združenie Ondava,
b) MAS Poondavie.
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ČASŤ ŠTVRTÁ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36
(1)

Štatút obce Tušická Nová Ves je základnou vnútornou právnou normou obce Tušická
Nová Ves. Všetky uznesenia obecných orgánov a iné vnútorné predpisy obce musia byť v
súlade s týmto štatútom.

(2)

Zmeny a doplnky tohto Štatútu obce a návrh nového Štatútu obce schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Tušická Nová Ves 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.

(3)

Štatút obce Tušická Nová Ves bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Tušická
Nová Ves dňa 29. 3. 2019 uznesením č. 16/2019.

(4)

Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Tušická Nová Ves stráca účinnosť Štatút obce
Tušická Nová Ves schválený Obecným zastupiteľstvom obce uznesením č. 38/2010 dňa
20. 8. 2010 a to vrátane všetkých jeho dodatkov, zmien a doplnení.

(5)

Štatút obce Tušická Nová Ves nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2019.

_______________________________
Ing. Jarmila Vaľovská
starostka obce
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Príloha 1: erb obce

Príloha 2: vlajka obce
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