Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
č. .... zo dňa.... (údaj „zo dňa” označuje deň schválenia)
ktorým sa vydáva
ŠTATÚT OBCE HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou
– podľa § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/ Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Štatút Obce Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti
o uplatnení Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon”) v podmienkach Obce Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „obec”).
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri
výkone samosprávy upravenú zákonom1).
(3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo
obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór alebo komisia rozumejú sa tým orgány a organizačné
zložky Obce Hrnčiarovce nad Parnou.
§2
Vymedzenie samosprávy
(1) Územie obce tvorí katastrálne územie o výmere 1627,97 ha. Územie obce je
vyznačené na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu.
(2) Obec sa člení na ulice, ktoré majú svoj názov a ich počet je 22.
(3) Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.
§3
Symboly obce
(1) Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať, insígnie. Popisy a zobrazenia obecných
symbolov sú v prílohe č. 2 Štatútu.
(2) Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom neznižujúcim ich dôstojnosť.
Podrobnejšie pravidlá môže upraviť osobitné všeobecne záväzné nariadenie.

Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1)
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§4
Orgány samosprávy
(1) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona 2) sú obecným
zastupiteľstvom v obci zriadené nasledovné komisie:
a) komisia stavebná, dopravy a ochrany verejného poriadku
b) komisia finančná, strategického rozvoja a správy majetku obce
c) komisia školstva a sociálnych vecí
d) komisia kultúry, športu a práce s mládežou
e) komisia územného plánovania a životného prostredia
f) komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 3)
(2) Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov
(3) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek obce je v prílohe č. 3
§5
Základné úlohy komisií
Ak nie je príslušným rozhodnutím zastupiteľstva stanovená pôsobnosť komisie inak,
platí, že úlohou každej komisie na zverenom úseku je najmä:
▫ sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov
▫ z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj obce
v danej oblasti,
▫ predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce ako podnety
na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
▫ kontrolovať plnenie nariadení obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu vydaných
v rámci pôsobnosti samosprávy,
▫ formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim
rozhodnutiam zastupiteľstva.
§6
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
(1) Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon 4).
(2) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách,
komunikáciou s poslancami a s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach zastupiteľstva,

Podľa § 10, ods. 1 obecné zastupiteľstvo a starosta
podľa čl. 7 ústavného Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených
funkcionárov v znení zák. č. 595/2005 Z. z.;
4)
§ 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2)

3)
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predkladaním podnetov a pripomienok písomnou formou na Obecný úrad, ako aj
prostredníctvom pripomienok na internetovej stránke.
3) Pre zapojenie občanov do práce v komisii sa uplatňuje nasledovný postup:
Zastupiteľstvo zvolí predsedu komisie. Záujemcovia o prácu v komisii sa môžu obrátiť so
svojim podnetom na členstvo v komisii na predsedu komisie, na ktoréhokoľvek poslanca, na
obecný úrad alebo na starostu. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo 5).
§7
Zverejňovanie
(1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií 6). V obci sa
nachádzajú tri úradné tabule a sú umiestnené pred sídlom Obecného úradu, pri zástavke MHD
Vinohradnícka ul. /pri pohostinstve „Naništa“/ a pri konečnej zástavke MHD na ul. Sv. Martina.
(2) Obvyklým spôsob zverejnenia 7) je v obci vyhlásenie v obecnom rozhlase. V prípade
rozsiahlejších dokumentov, ako napr. rozpočet, nariadenia a pod. sa v obecnom rozhlase
uverejní miesto zverejnenia plného textu a doba po ktorú je zverejnenie textu k dispozícii.
(3) Obec má internetovú stránku www.hrnciarovce.sk, na ktorej zverejňuje návrhy a
schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory
dokumentov a tlačív pre obyvateľov, zápisnice a uznesenia z rokovaní zastupiteľstva,
informácie vyplývajúce zo zákona a iné dôležité informácie.
(4) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné 8) na
požiadanie na Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu.
§8
Organizácia a riadenie samosprávy
(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek
obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov (príloha č. 3).
(2) Obecná knižnica nemá právnu subjektivitu; je organizačnou zložkou obecného
úradu.
(3) Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce 9), ktorý je špecifickou
organizačnou zložkou obce bez samostatnej právnej subjektivity. Úlohy dobrovoľného
hasičského zboru obce a organizáciu jeho činnosti upravujú osobitné právne predpisy 10).
(4) Na základe zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom 11) vykonáva pôsobnosti
v stavebných veciach a v sociálnych veciach Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave.

§ 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Napr. § 6 ods. 3, ods. 8 a ods. 9, § 11a ods. 5, § 12 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
7)
Napr. § 6 ods. 3, a ods. 9, § 9 ods. 3, § 18a ods. 2 a § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6 ods. 10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
9)
§ 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
10)
zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zák. č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane slovenskej republiky v znení zák. č. 129/2015 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra SR č.
611/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 20a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
5)
6)
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(5) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu
Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá je samostatnou právnickou
osobou, s vlastnou spôsobilosťou nadobúdať práva a povinnosti a niesť zodpovednosť z takto
vytvorených právnych vzťahov.
§9
Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek
(1) Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy
upravených zákonom 12).
(2) Obecnému zastupiteľstvu sú vyhradené 13) najmä nasledovné veci správy obce:
a) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k investičnej činnosti v obci,
b) zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré sa svojim obsahom alebo
dosahom dotýkajú významných záujmov obce v oblasti životného prostredia
(3) V obecnej samospráve sa uplatňujú nasledovné zásady riadenia a spolupráce:
a) Jednota zodpovednosti a právomoci: Každý organizačný článok a každý zamestnanec
disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej zodpovednosti a každý má
zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
b) Kolegialita a vzájomná pomoc: Vychádzajúc z jednotného záujmu podporovať rozvoj
obce a skvalitňovanie činnosti jej samosprávy, platí pre všetky orgány, organizačné jednotky
i zamestnancov všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania
poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania
a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.
c) Rešpektovanie odbornosti: Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti,
sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného pracovníka.
d) Voľné určenie foriem spolupráce: Okrem prípadov, ktoré sú upravené vnútornými
predpismi, sa formy spolupráce záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať
tak, aby optimálne viedli k dosahovanému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudských
i materiálnych zdrojov.
e) Externá spolupráca: Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek obce
nestačia na uspokojenie potrieb obce alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná
externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov obce a
povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.
§ 10
Vonkajšie vzťahy
(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona 14) starosta.
(2) V medziach zákona a v súlade s poverením starostu 15) je oprávnený vystupovať
v mene obce aj zástupca starostu alebo zamestnanec obce 16).
Napr. § 10 ods. 2, § 11, ods. 4, § 13 ods. 1, 4, 5, 6 až 8, § 14, ods. 3, § 15, § 16, § 17, § 18 až 18f zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13)
§ 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
14)
§ 13 ods. 1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15)
§ 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
16)
§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12)
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(3) Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo
splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z organizačných
predpisov.
(4) Vecne príslušný a odborne kvalifikovaný zamestnanec obce môže vykonávať úkony
v príprave rozhodnutí starostu.
(5) Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných
záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných
prepisov.
§ 11
Čestné občianstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou
(1) Verejné ocenenie "Čestný občan obce Hrnčiarovce nad Parnou" udeľuje obecné
zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o hospodársky, sociálny, kultúrny alebo duchovný rozvoj obce, jej propagáciu a šírenie
dobrého mena, alebo ktorí vo vzťahu k našej obci obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie "Čestný občan obce Hrnčiarovce nad Parnou " môže byť udelené
len osobám, ktoré sa v obci trvale nezdržiavajú, a spravidla pôsobili na území obce. Čestný
občan obce Hrnčiarovce nad Parnou obdrží listinu obce Hrnčiarovce nad Parnou opatrenú
pečaťou obce. Podpisuje ju starosta obce.
(3) Čestné občianstvo sa udeľuje najviac jedenkrát za volebné obdobie pri významných
jubileách obce Hrnčiarovce nad Parnou.
§ 12
Cena obce Hrnčiarovce nad Parnou
(1) Cenu obce Hrnčiarovce nad Parnou môže udeliť občanom s trvalým pobytom v obci
Hrnčiarovce nad Parnou obecné zastupiteľstvo, za mimoriadne výsledky pri zveľadení a rozvoji
obce, šírení jej dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry,
športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v hospodárstve, zdravotníctve,
ochrane životného prostredia, publicistike.
(2) Cena obce Hrnčiarovce nad Parnou predstavuje listinu opatrenú pečaťou obce a
podpísanú starostom obce. Udeľuje sa slávnostným spôsobom na verejnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, pri príležitosti významných udalostí a sviatkov obce, najviac jedenkrát do roka.
(3) Cena obce môže byť udelená najviac trom jednotlivcom a jednému kolektívu ročne.

§ 13
Spoločné ustanovenia
Predstavitelia orgánov obce a zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto štatútu
povinní:
a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy
b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy
s obsahom tohto štatútu
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce alebo
záujmy jej obyvateľov.
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§ 14
Sankcie
Porušenie tohto nariadenia môže byť podľa konkrétnych okolností situácie priestupkom
proti poriadku v správe alebo priestupkom proti verejnému poriadku 17) alebo môže byť
správnym deliktom 18).
§ 15
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom
(2) Zrušuje sa
Štatút obce, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom
v Hrnčiarovciach nad Parnou dňa 29.04.2015.
Ing. Jaroslav Kráľovič
starosta obce

príloha č. 1: Územie Obce Hrnčiarovce nad Parnou
príloha č. 2: Symboly Obce Hrnčiarovce nad Parnou
príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Hrnčiarovce nad Parnou

17)
18)

§ 46 a § 48 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 27b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1 k Štatútu Obce Hrnčiarovce nad Parnou:
Územie Obce Hrnčiarovce nad Parnou
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Príloha č. 2 k Štatútu Obce Hrnčiarovce nad Parnou:
Symboly Obce Hrnčiarovce nad Parnou
Symboly obce Hrnčiarovce nad Parnou sú zapísané v Heraldickom registri
Slovenskej republiky pod signatúrou H-48/1995.

Erb obce
Popis: pod striebornou hlavou štítu s tromi červenými prikrytými hrncami modré pole, v ňom
rytier – svätý Martin v striebornom brnení, zlatej prilbici so zlatým chocholom, sediaci v zlatom
sedle strieborného koňa v zlatej zbroji, pravicou držiaci pred sebou zlatý položený obrátený
meč, ľavicou červený plášť.
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Vlajka obce
Popis: pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej a modrej.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny listu vlajky.
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Pečať obce
Popis: je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HRNČIAROVCE.
Pečať má priemer 35 mm.
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Príloha č. 3 k Štatútu Obce Hrnčiarovce nad Parnou:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Hrnčiarovce nad Parnou
OBČANIA OBCE Hrnčiarovce nad Parnou – VOLIČI

obecné zastupiteľstvo

komisie

starosta

hlavný
kontrolór

zástupca
starostu

obecný úrad

▫ stavebná, dopravy a ochrany
▫
▫
▫
▫
▫

verejného poriadku
finančná, strategického rozvoja a
správy majetku obce
školstva a sociálnych vecí
kultúry, športu a práce s mládežou
územného plánovania a životného
prostredia
ochrany verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných
funkcionárov

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Komentár
• Hlavný kontrolór je podriadený obecnému zastupiteľstvu v otázkach upravených Zákonom
o obecnom zriadení; v ostatných veciach podlieha všeobecnej pôsobnosti starostu ako
štatutárneho orgánu.
• V štruktúre zahrnuté organizačné jednotky bez právnej subjektivity sú súčasťou právnickej
osoby Obec Hrnčiarovce nad Parnou
• Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou je obcou zriadená rozpočtová
organizácia, ktorá je samostatnou právnickou osobou (t.j. nie je súčasťou právnickej osoby
Obec Hrnčiarovce nad Parnou).
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