ŠTATÚT OBCE ORAVSKÝ PODZÁMOK
Obec Oravský Podzámok v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 Štatút obce Oravský Podzámok v nasledovnom znení:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Oravský Podzámok (ďalej len
„štatút“) upravuje podrobnosti o uplatnení
zákona o obecnom zriadení v podmienkach
obce Oravský Podzámok (ďalej len „obec”).
2. Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba
prihliadať na základnú úlohu obce pri
výkone samosprávy upravenú zákonom o
obecnom zriadení, ktorou je starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov.
3. Štatút obce je základným normatívnym,
právnym a organizačným predpisom obce.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce,
uznesenia orgánov obce a iné predpisy obce
musia byť v súlade s týmto štatútom.
Článok 2
Postavenie obce
1. Obec je samostatný územný samosprávny a
správny celok Slovenskej republiky,
združujúci osoby, ktoré majú na jej území
trvalý pobyt.
2. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom a
všeobecne záväznými nariadeniami obce
samostatne hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami. Obec môže
hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu,
ktorý jej bol zverený v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
3. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.

Článok 3
Územie obce
1. Územie obce tvorí katastrálne územie
Oravský Podzámok a katastrálne územie
Dolná Lehota. Zlučovanie a rozdelenie obce
je možné vykonať len v súlade s osobitnými
právnymi predpismi.
2. Názvy ulíc, námestí a iných verejných
priestranstiev určuje obec všeobecne
záväzným nariadením. Obec určuje, mení
alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo
bytovým budovám a nebytovým budovám,
vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu
orientačných čísiel a udržiava ju v
aktuálnom stave.
Článok 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
volený do orgánov samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a
rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na 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 pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť obce pri ochrane
svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
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3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a
zveľaďovaní obce a 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 likvidácii a
na odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo havárie v obci.

3. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie
vymedzené v zákone o obecnom zriadení
(§4 ods.3) a v osobitných právnych
predpisoch.

4. Obec má voči obyvateľom obce povinnosti
stanovené zákonom a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

2. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce
neustanovuje, že ide o výkon prenesenej
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o
výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Na samospráve obce sa má právo podieľať
aj ten, kto má na území obce nehnuteľný
majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo
miestny poplatok; alebo kto je v obci
prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten,
kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby
však nemajú právo voliť orgány samosprávy
obce a byť do nich zvolení a nemajú ani
právo hlasovať o dôležitých otázkach života
a rozvoja obce (miestne referendum).
Článok 5
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
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.

4. Obec pri plnení úloh samosprávy
spolupracuje v záujme rozvoja obce s
politickými stranami a politickými
hnutiami, s občianskymi združeniami a s
právnickými
a
fyzickými
osobami
pôsobiacimi v obci.
Článok 6
Vzťah štátu a obce
1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré
úlohy štátnej správy. S prenesením úloh na
obec štát poskytne obci potrebné finančné a
iné materiálne prostriedky.

3. Výkon štátnej správy prenesený na obec
riadi a kontroluje Vláda Slovenskej
republiky. Obec pri rozhodovaní o právach
a povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb vo veciach preneseného
výkonu štátnej správy koná podľa zákonov
a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj
uzneseniami
vlády
a
internými
normatívnymi aktmi ministerstiev a iných
ústredných orgánov štátnej správy.
4. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s
orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci
pomoc v odborných veciach a potrebné
údaje z jednotlivých evidencií vedených
orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej
príprave zamestnancov obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje
orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé
evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre
úradné konania v rozsahu vymedzenom
osobitnými
predpismi.
V
rozsahu
vymedzenom
osobitnými
predpismi
podlieha obec dozoru štátu.
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Článok 7
Všeobecne záväzné nariadenie
1. Na plnenie úloh samosprávy môže obec
vydávať všeobecne záväzné nariadenia,
ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR,
ústavnými
zákonmi,
zákonmi
a
medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada SR 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. Takéto nariadenia nesmú byť v
rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi,
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s
ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a
ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom, s
nariadeniami
vlády,
so
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy.
3. Postup pri príprave materiálov a podkladov,
pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní,
ako aj spôsobu kontroly plnenia týchto
nariadení ustanovuje zákon o obecnom
zriadení a Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Oravskom Podzámku.
Článok 8
Spôsob zverejňovania
1. Všeobecne záväzné nariadenia obce, ich
návrhy, návrh rozpočtu a jeho zmeny,
záverečný účet obce, uznesenia a zápisnice
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a iné
dôležité dokumenty sa zverejňujú na úradnej
tabuli obce umiestnenej v budove obecného
úradu a na webovom sídle obce:
www.oravskypodzamok.sk.

2. Ostatné

doklady a informácie sú
poskytované v zmysle zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií).

Článok 9
Organizácie zriadené obcou

1. Obec

pri výkone samosprávy môže
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.

2. Organizácia zriadená alebo založená obcou
spolupracuje s orgánmi obce a poskytuje im
všetku potrebnú súčinnosť. Organizácia
zriadená alebo založená obcou na
vyžiadanie
poskytne
v stanovených
termínoch orgánom obce potrebné údaje,
prípadne
inú
požadovanú
podporu
a súčinnosť.

3. Obec v rámci svojej zriaďovateľskej
právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu
Základná škola s materskou školou Oravský
Podzámok, ktorá je samostatnou právnickou
osobou,
s
vlastnou
spôsobilosťou
nadobúdať práva a povinnosti a niesť
zodpovednosť z takto vytvorených
právnych vzťahov.
DRUHÁ ČASŤ
FINANCOVANIE, MAJETOK A
ROZPOČET OBCE
Článok 10
Majetok obce
1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a
nehnuteľné
veci,
pohľadávky,
iné
majetkové práva vo vlastníctve obce.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
Obec môže použiť majetok najmä na
verejné účely, podnikateľskú činnosť alebo
výkon samosprávy obce.
3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely,
najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá, je verejne prístupný a možno
ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ
jeho používanie obec neobmedzila.
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4. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do
základného imania obchodnej spoločnosti
alebo môže zo svojho majetku založiť
právnickú osobu.
5. Obec môže zveriť svoj majetok do správy
subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
6. Orgány obce a organizácie sú povinné
majetok obce zveľaďovať, chrániť a
zhodnocovať. Za týmto účelom sú najmä
povinné:
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.
7. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné, pokiaľ osobitný predpis
neustanovuje inak. Evidenciu o stave a
pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo
svojom
mene
a
má
majetkovú
zodpovednosť
z
týchto
vzťahov
vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy
neustanovujú inak.
9. Majetkové postavenie a hospodárenie obce
s jej majetkom upravuje zákon SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásady
hospodárenia s majetkom obce Oravský
Podzámok.
10. Za používanie majetku obce možno prijímať
a vyberať odplatu v súlade s platnou
právnou úpravou.
Článok 11
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým
z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť
návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.

3. Obec môže financovať svoje úlohy aj z
prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi, prípadne s inými
právnickými osobami a fyzickými osobami.
Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí
obec môže združiť finančné prostriedky.
4. Obec môže na plnenie svojich úloh zriadiť
mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného
dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond,
správu fondu vykonáva rada fondu
ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to
podľa dohodnutých pravidiel.
Článok 12
Rozpočet obce
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. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou samosprávy, finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu
samosprávneho kraja a finančné vzťahy k
rozpočtovým
a
príspevkovým
organizáciám.
3. Pred schválením sa rozpočet obce a
záverečný účet obce musí zverejniť
najmenej na 15dní na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce, aby sa k nemu mohli
obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí 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.
5. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo
všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o zavedení verejnej dávky (príspevku,
poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru
alebo pôžičky podľa ustanovení zákona o
obecnom zriadení.
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6. Obec vedie účtovníctvo obce podľa
osobitného predpisu. Ročnú účtovnú
závierku
obce
overuje
audítor.
Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu
obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR
pre príslušný rok.
7. Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah,
pravidlá
rozpočtového
hospodárenia
(vrátane úpravy hospodárenia v období
rozpočtového provizória), tvorbu a použitie
mimorozpočtových
zdrojov,
spôsob
finančného vyrovnávania medzi obcami,
vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu
samosprávneho kraja ustanovuje osobitný
zákon.
8. Ak nebude rozpočet obce na nasledujúci
rozpočtový rok schválený obecným
zastupiteľstvom do 31.12. bežného roka,
hospodári obec podľa schváleného rozpočtu
obce predchádzajúceho rozpočtového roka
pričom výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória nesmú v každom
mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12
celkových výdavkov schváleného rozpočtu
obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas
rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú
v súlade s termínmi splácania dohodnutými
v predchádzajúcom rozpočtovom roku a
výdavky uskutočnené počas rozpočtového
provizória na povinnú úhradu podľa
osobitných predpisov.
9. Obec počas rozpočtového provizória
schvaľuje rozpočet na príslušný rozpočtový
rok najneskôr do 31.12. bežného roka.
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s
rozpočtom obce po jeho schválení.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY OBCE
Článok 13
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo obce Oravský
Podzámok
(ďalej
ako
„obecné
zastupiteľstvo“),

b) starosta obce Oravský Podzámok (ďalej
ako „starosta“).
2. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór
obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
3. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby
zriadiť alebo zrušiť stále alebo dočasné
výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä
obecnú radu, komisie a určuje im náplň
práce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a
zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak
ustanovuje osobitný zákon.
4. Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek
obce je uvedená v prílohe č.1.
Článok 14
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor
obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na
funkčné obdobie štyri roky. Volebné
pravidlá do obecného zastupiteľstva
upravuje osobitný predpis.
2. Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.
3. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa
končí
zložením
sľubu
poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je
nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho
orgánu
rozpočtovej
organizácie
alebo
príspevkovej
organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol
zvolený, podľa osobitného zákona,
d) podľa osobitného zákona.
Článok 15
Úlohy a rokovanie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života obce a je mu
vyhradené najmä:
a) určovať
zásady
hospodárenia
a
nakladania s majetkom obce a s
majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)

majetku a kontrolovať hospodárenie s
ním,
schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny,
kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať
zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1
zákona o obecnom zriadení o prijatí
úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za
poskytnutie
návratnej
finančnej
výpomoci zo štátneho rozpočtu; v
rozsahu určenom zastupiteľstvom môže
zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
schvaľovať územný plán obce alebo jej
časti a koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce,
rozhodovať o zavedení a zrušení
miestnej dane a ukladať miestny
poplatok,
určovať náležitosti miestnej dane alebo
miestneho poplatku a verejnej dávky a
rozhodovať o prijatí úveru alebo
pôžičky,
vyhlasovať miestne referendum o
najdôležitejších otázkach života a
rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie
obyvateľov obce,
uznášať sa na nariadeniach,
schvaľovať dohody o medzinárodnej
spolupráci a členstvo obce v
medzinárodnom združení podľa § 21
ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
určiť plat starostu podľa osobitného
predpisu 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,
schvaľovať štatút obce, rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva a
zásady odmeňovania poslancov,
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,
m) schvaľovať
združovanie
obecných
prostriedkov a činností a účasť v
združeniach, ako aj zriadenie spoločného
regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na
samosprávu obce a určovať náplň ich
práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné
vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať
obce, prípadne znelku obce.
2. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva aspoň tretina poslancov,
starosta zvolá zasadnutie obecného
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15
dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ustanovujúce
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v
predchádzajúcom volebnom období tak, aby
sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania
volieb.
3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania
obecného zastupiteľstva, najmä prípravu
a obsah rokovania, prípravu materiálov a
podkladov na rokovanie, spôsob uznášania
sa 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 Oravskom Podzámku.
Článok 16
Starosta
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta. Funkcia starostu
je verejná funkcia. Starostu volia obyvatelia
obce v priamych voľbách podľa osobitného
predpisu. Funkčné obdobie sa skončí
zvolením novozvoleného starostu a
zložením sľubu. Spôsob voľby starostu
upravuje osobitný zákon.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. V
administratívnych vzťahoch je správnym
orgánom, pričom môže rozhodovaním o
právach, právom chránených záujmoch
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alebo povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb v oblasti verejnej správy
písomne poveriť zamestnanca obce.
Poverený zamestnanec obce rozhoduje v
mene obce v rozsahu vymedzenom v
písomnom poverení.
3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho
orgánu
rozpočtovej
organizácie
alebo
príspevkovej
organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol
zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej
správy,
f) podľa osobitného zákona.
4. Starosta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného
zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon o
obecnom zriadení neustanovuje inak, a
podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym
orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný
poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania
zamestnancov
obce;
informuje obecné zastupiteľstvo o
vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy
obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu,
f) uschováva obecnú pečať a obecnú
zástavu a používa obecné insígnie.
5. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do
desiatich dní od ich schválenia obecným
zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná
rada, starosta prerokuje uznesenie obecného
zastupiteľstva pred pozastavením jeho
výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej
rady však nie je viazaný.
6. Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na
uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného

kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení
miestneho referenda o odvolaní starostu.
7. Ak bol výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva podľa odseku 5 pozastavený,
môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov
potvrdiť.
Ak
obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch
mesiacov od jeho schválenia, uznesenie
stráca platnosť. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Článok 17
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 obecného zastupiteľstva.
2. Starosta 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 v čase
jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti v
rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení.
4. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými
oddeleniami obecného úradu koordinuje
činnosť všetkých komisií obecného
zastupiteľstva a poskytuje poslancom a
členom komisií informácie pre plnenie ich
úloh.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím
funkčného obdobia, plní úlohy starostu v
plnom
rozsahu
zástupca
starostu.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu.
Článok 18
Hlavný kontrolór obce
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný
kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon
o obecnom zriadení neustanovuje inak,
vzťahujú sa na neho všetky práva a
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povinnosti vedúceho zamestnanca podľa
osobitného predpisu. Po uplynutí funkčného
obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k
obci končí.
2. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú
činnosť nezávisle a nestranne v súlade so
základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
3. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu
obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť, s
výnimkou vedeckej činnosti, pedagogickej
činnosti,
lektorskej
činnosti,
prednášateľskej činnosti, prekladateľskej
činnosti, publicistickej činnosti, literárnej
alebo umeleckej činnosti a s výnimkou
správy vlastného majetku alebo správy
majetku svojich maloletých detí.
4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná
s funkciou:
a) poslanca,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je
obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného predpisu.
5. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra je
kontrola
zákonnosti,
účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov, kontrola
príjmov, výdavkov a finančných operácií
obce, kontrola vybavovania sťažností a
petícií, kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, nariadení
obce a interných predpisov obce, kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených
zákonom o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a územnej samosprávy.
6. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové 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 podľa
osobitného predpisu (napr. zákon č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy) v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
7. Úlohy hlavného kontrolóra sú najmä:
a) vykonávať kontrolu v rozsahu uvedenom
v bode 6 tohto článku,
b) predkladať obecnému zastupiteľstvu na
prerokovanie raz za šesť mesiacov návrh
plánu kontrolnej činnosti,
c) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu
rozpočtu obce a záverečného účtu obce
pred ich schválením v obecnom
zastupiteľstve,
d) predkladať správu o výsledky kontroly
priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,
e) predkladať obecnému zastupiteľstvu raz
ročne správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku,
f) spolupracovať s príslušnými štátnymi
orgánmi
vo
veciach
kontroly
hospodárenia
s
prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
alebo
zo
štrukturálnych
fondov
Európskej únie,
g) vybavovať sťažnosti ak tak ustanoví
osobitný predpis alebo interný predpis
obce,
h) vykonať kontrolu, ak ho o to požiada
obecné zastupiteľstvo,
i) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitným
predpisom.
8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na
zasadnutiach obecnej rady a obecného
zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa
zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií
zriadených obecných zastupiteľstvom.
9. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do
účtovných a pokladničných dokladov, ako aj
do iných dokumentov, týkajúcich sa
pokladničných
operácií,
vedenia
účtovníctva, nakladania s majetkom obce a
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do iných dokladov potrebných na výkon
kontroly.
Článok 19
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako
stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány. Komisie sú zložené z
poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy
komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obec má vytvorené tieto stále komisie:
1) Komisia finančná a správy obecného
majetku;
2) Komisia výstavby, rozvoja obce,
životného prostredia a verejného
poriadku;
3) Komisia sociálnych vecí, školstva,
kultúry, telovýchovy a športu.
3. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie
kompetencie. Medzi hlavné úlohy komisií
patrí najmä:
a) vypracúvanie stanovísk k materiálom
prerokúvaným orgánmi
obce, k
najdôležitejším otázkam života obce,
investičným zámerom a iným ako
podklad pre ich rozhodovanie,
b) spolupráca pri tvorbe koncepcií rozvoja
danej oblasti,
c) vypracúvanie návrhov a podnetov na
riešenie najdôležitejších otázok života v
obci a ich predkladanie orgánom obce;
obecné zastupiteľstvo je povinné tieto
podnety prerokovať a o výsledku
prerokovania oboznámiť komisiu.
4. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
Zásady rokovania a uznášania komisií si
každá komisia stanoví na svojom prvom
zasadnutí.
Článok 20
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné
a administratívne
veci
obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný
úrad
vykonáva
odborné,
administratívne a organizačné práce
súvisiace s plnením úloh obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých
orgánov obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné
písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva a komisií,
c) vypracúva
písomné
vyhotovenia
rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia
obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
obce,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších
subjektov zriadených obcou,
f) organizačno-technicky
zabezpečuje
plnenie úloh štátnej správy, prenesených
na obec.
3. Prácu obecného úradu vedie a riadi starosta.
4. Vnútornú organizáciu obecného úradu,
najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť
jednotlivých útvarov, zásady riadenia,
zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež
ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný
poriadok Obecného úradu v Oravskom
Podzámku.
Článok 21
Spoločný obecný úrad
a
Spoločný školský úrad
1. V súlade s §20a zákona o obecnom zriadení
bol Spoločný obecný úrad (ďalej ako
„SOcÚ“) zriadený Zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu a Spoločný
školský úrad (ďalej ako „SŠÚ“) bol
zriadený Zmluvou o zriadení spoločného
školského úradu.
2. SOcÚ a SŠÚ je samostatný organizačný
útvar podriadený priamo starostovi obce
Oravský Podzámok. Obec plní v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
vykonávajúcich prácu na SOcÚ a SŠÚ
funkciu zamestnávateľa. Starosta obce je
štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
veciach a v pracovnoprávnych veciach
týkajúcich SOcÚ a SŠÚ.
3. SOcÚ zabezpečuje pre účastníkov Zmluvy o
zriadení spoločného obecného úradu výkon
prenesených úloh štátnej správy vo veciach:
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- stavebného konania zverených z. č.
50/1976 Zb. Zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon);
- životného prostredia zverených z. č.
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody
a krajiny.

4. SŠÚ zabezpečuje pre účastníkov Zmluvy o
zriadení spoločného školského úradu výkon
prenesených úloh štátnej správy na úseku
školstva v súlade so zákonom č.
596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
5. Zmluva o zriadení spoločného obecného
úradu a Zmluva o zriadení spoločného
školského úradu bližšie upravuje záležitosti
týkajúce sa najmä počtu zamestnancov,
spôsobu financovania, organizácie a
činnosti, ako aj práv a povinnosti účastníkov
zmluvy. Vo veciach neupravených danou
zmluvou sa primerane použijú ustanovenia
Štatútu Obce Oravský Podzámok.
ŠTVRTÁ ČASŤ
MIESTNE REFERENDUM A
ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV
OBCE
Článok 22
Miestne referendum
1. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené
vyhlasovať
miestne
referendum
o
najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov
obce.
2. 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,
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási a vykoná
miestne referendum podľa podmienok
uvedených v zákone o obecnom zriadení.
Podrobnosti o organizácii miestneho

referenda ustanoví
záväzným nariadením.

obec

všeobecne

Článok 23
Zhromaždenie obyvateľov obce
1. Obecné
zastupiteľstvo
môže
na
prerokovanie obecných vecí zvolať
zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej
časti.
2. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na
úradnej tabuli obce alebo iným vhodným
spôsobom, napr. vyhlásením v obecnom
rozhlase.
PIATA ČASŤ
POSLANCI OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Článok 24
Povinnosti a úlohy
1. Poslanci sa pri výkone svojej funkcie riadia
obecnými záujmami, svoje povinnosti
vykonávajú v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí 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,
e) na požiadanie informovať voličov o
svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.
3. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i
ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej
rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich
práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických
osôb založených alebo zriadených obcou
vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich
činnosti,
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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, na
kontrolách, na vybavovaní sťažností a
oznámení, ktoré uskutočňujú orgány
obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych
orgánov vo veciach potrebných pre
riadny výkon poslaneckej funkcie.
4. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez
prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. Za jej výkon obec poskytuje
odmenu.
Poslancovi
patrí
náhrada
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to
podľa osobitných predpisov platných pre
pracovníkov v pracovnom pomere.
ŠIESTA ČASŤ
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ
OBČIANSTVO, CENY A ODMENY
OBCE
Článok 25
Symboly obce
1. Obec má právo na vlastné symboly a tieto je
povinná používať pri výkone samosprávy.
Symboly obce tvorí erb obce, vlajka obce a
pečať obce.
2. Právnické osoby zriadené alebo založené
obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby
môžu používať symboly obce len so
súhlasom obce. Podrobnosti ohľadom
symbolov obce môže upraviť obecné
zastupiteľstvo
všeobecne
záväzným
nariadením.
3. Popisy o zobrazenia obecných symbolov sú
uvedené v prílohe č.2.
Článok 26
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

obecné zastupiteľstvo udeliť čestné
občianstvo obce Oravský Podzámok.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje
obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva
listina, ktorú podpisuje starosta.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa
vykoná spravidla na mimoriadnom
zasadnutí obecné zastupiteľstvo. Poctený
občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do
pamätnej knihy obce.
5. Starosta môže významnú činnosť osôb,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce
oceniť udelením verejného uznania za
zásluhy.
6. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny, a to
poslancom a iným osobám za aktívnu prácu
a podiel na rozvoji obce.
SIEDMA ČASŤ
POMOC PRI MIMORIADNYCH
SITUÁCIÁCH
Článok 27
Pomoc obyvateľom
1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi
obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
núdzi spôsobenej živelnou pohromou,
haváriou alebo inou podobnou udalosťou,
zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc.
2. Povinnosti obec týkajúce sa ochrany života,
zdravia a majetku obyvateľov obce pred
následkami
mimoriadnych
udalostí
upravujú osobitné predpisy napr. zákon č.
42/1994 Z. z. NR SR o civilnej ochrane
obyvateľstva

1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie
obce, ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže
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15.02.2017 uznesením č. 13 ako Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2017
Článok 28
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách
1. Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe povinnosť poskytnúť
osobnú,
alebo
vecnú pomoc
pri
odstraňovaní následkov živelnej pohromy
alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má
právo na náhradu účelne vynaložených
nákladov.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňa: 03.03.2017. Dňom
účinnosti tohto Všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje Štatút obce Oravský
Podzámok zo dňa 11.02.2015 v celom
rozsahu.
Zverejnené pred schválením: 30.01.2017
Zvesené pred schválením: 15.02.2017
Schválené dňa 15.02.2017 uznesením č. 13
Vyvesené po schválení: 16.02.2017
Nadobúda účinnosť: 03.03.2017

ÔSMA ČASŤ
Článok 29
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút

bol
schválený
Obecným
zastupiteľstvom v Oravskom Podzámku dňa

V Oravskom Podzámku, dňa: 03.03.2017
Mgr. Jozef Záhora
starosta obce
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Príloha č. 1 Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Oravský Podzámok

OBČANIA OBCE - VOLIČI

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO

Komisie:


Komisia finančná a správy
obecného majetku



Komisia výstavby, rozvoja
obce, životného prostredia
a verejného poriadku



Komisia sociálnych vecí,
školstva, kultúry,
telovýchovy a športu

HLAVNÝ
KONTROLÓR

STAROSTA

ZÁSTUPCA
STAROSTU

OBECNÝ
ÚRAD

- Spoločný obecný
úrad
- Spoločný školský
úrad

POZNÁMKA:
Spoločný obecný úrad a Spoločný školský úrad sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a sú
súčasťou právnickej osoby Obec Oravský Podzámok.
Základná škola s materskou školou je obcou zriadená rozpočtová organizácia, ktorá je samostatnou
právnickou osobou t.j. nie je súčasťou právnickej osoby Obec Oravský Podzámok.
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