
NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo vo Večelkove na základe §11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , vydáva pre obec Večelkov

ŠTATÚT OBCE
VEČELKOV

PRVÁ HLAVA

Čl. 1 – Úvodné ustanovenia 

1) Štatút  obce  Večelkov  upravuje  v  súlade  so  všeobecne  známymi  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 obce,
symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien. 

2) Štatút obce Večelkov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Čl. 2 – Postavenie obce

1) Obec Večelkov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdržujúci
občanov, ktorí majú  na  jej  územní trvalý pobyt. Územie obce Večelkov tvorí katastrálne
územie.   Akékoľvek  zmeny  územia  obce  Večelkov   možno  vykonať  len v súlade  s
osobitnými právnymi predpismi.

2) Obec Večelkov je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so
svojimi  finančnými  zdrojmi za  podmienok stanovených zákonom,  všeobecne záväznými
nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec môže hospodáriť  a  nakladať  aj
s majetkom štátu,  ktorý bol obci zverený  v súlade s platnou právnou úpravou.  Obec môže
nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických  aj právnických osôb – pokiaľ bola
k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou. 

3) Obec Večelkov má právo na svoje obecné symboly. Je povinná ich používať pri výkone
samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

4) Územie   obce   je  územný  celok,  ktorý   tvorí  jedno  katastrálne  územie  alebo  viac
katastrálnych  území. 

5) Obec určuje a mení naradením  názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.  Označenie ulíc
a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon.

6) Obec  určuje  stavbám  súpisné  číslo  a orientačné číslo,  vedie  evidenciu  súpisných čísiel
a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. 

7) Ukladať obci Večelkov povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. 

Čl.  3 – Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 
2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. 
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Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu 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  pri  ochrane  svojej  osoby  a rodiny  a svojho  majetku

nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

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,
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) Na samospráve obe má právo podieľať sa 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,
c) má čestné občianstvo obce.

6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.

Čl. 4 – Samospráva obce

1) Obec 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.

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a)  orgánmi obce
b)  miestnym referendom,
c)  zhromaždením obyvateľov obce.

3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a)   vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným

            majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitným predpis. 
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e) utvára  účinný systém kontroly  a vytvára  vhodné organizačné,  finančné,   personálne
a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,  verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby,
h) utvára  a chráni  zdravé  podmienky a zdravý spôsob života  a práce  obyvateľov obce,

chráni  životné  prostredie,  ako  aj  utvára  podmienky  na  zabezpečovanie  zdravotnej
starostlivosti. 

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia

potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá,  zriaďuje,  zrušuje a kontroluje  podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové

a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum a dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

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

5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskym  združeniami  a inými  právnickými  osobami,  ako  aj  s fyzickými  osobami
pôsobiacimi v obci.

Čl. 5 – Vzťah štátu a obce

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) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
3) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. 

Čl. 6 – Všeobecné záväzné nariadenia obce 

1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia;  nariadenie nesmie byť
v rozpore  s Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými  zákonmi,  zákonmi
a medzinárodnými  zmluvami,  s ktorými  vyslovia  súhlas  Národná  rada  Slovenskej
republiky  a ktoré boli ratifikované  a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2) Návrh  nariadenia,  o ktorom  má  rokovať  obecné  zastupiteľstvo,  zverejní  obec  jeho
vyvesením  na  úradnej  tabuli  v obci  najmenej  15  dní  pred  rokovaním  obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese
obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

3) Dňom  vyvesenia  návrhu  nariadenia  začína  plynúť  najmenej  desaťdňová  lehota,  počas
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť  pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 
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4) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri
dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

5) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia n úradnej tabuli
v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie
je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. 

6) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa
nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

7) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Čl. 7 – Financovanie obce

1) Obec  financuje  svoje  potreby  predovšetkým  z vlastných  príjmov,  dotácií  zo  štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov. 

2) Obec  môže  financovať  svoje  úlohy  aj  z prostriedkov  združených  s inými  obcami  príp.
s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich
potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má
majetkový alebo iný vklad. 

3) Obci  môžu  byť  poskytnuté  dotácie  so  štátneho  rozpočtu  Slovenskej  republiky.  Rozsah
účelových  a neúčelových  dotácií  upravujú  každoročne  rozpočtové  pravidlá  Slovenskej
republiky. 

Čl. 8 – Majetok obce

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

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

5) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácia a iné verejné
priestranstvá), je verejne prístupný  a možno ich obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.

6) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

Čl. 9 – Rozpočet obce

1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného
kalendárneho  roka  a schvaľovaný  Obecným  zastupiteľstvom  vo  Večelkove.  Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný
účet obce.

2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli
v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( §9 ods. 3 zák. SNR č.369/1990 Zb.
v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce.

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria
najmä:  príjmy  z miestnych  daní  a poplatkov,  výnosy  z majetku  obce,  rozpočtových
a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo 
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štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä: výdavky na 
    výkon  samosprávnych  funkcií  obce,  výdavky  na  údržbu  majetku  obce  a investičné

výdavky.
4) 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.  O zavedení  verejnej  dávky
rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí 
úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6) Účtovníctvo  o stave  a pohybe  majetku  obce,  o výnosoch,  príjmoch  a výdavkoch

a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu,  v súlade s platnou právnou úpravou vedie
obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi
predpismi – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na príslušný rok. 

7) Obec  môže  využívať  ekonomické  nástroje  (dane,  poplatky,  pokuty  a iné)  na  podporu
ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

8) Výsledky hospodárenia  obce,  vrátane  výsledkov hospodárenia  peňažných  fondov obce
obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

9) Ročnú účtovnú závierku  obce  overuje  audítor.  (  §9  ods.  6  zák.  SNR č.  369/1990  Zb.
v znení zmien a doplnkov).

DRUHÁ HLAVA
 

Čl. 10 – Základné ustanovenie

1) Orgánmi obce sú
a)  obecné zastupiteľstvo
b)  starosta obce (ďalej len starosta)

2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány. 

Čl. 11 - Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné  zastupiteľstvo  je  zastupiteľský  zbor  obce  zložený  z poslancov  zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný
predpis.  Funkčné  obdobie  obecného  zastupiteľstva  sa  končí  zložením  sľubu  poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

2) Funkcia poslanca 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,
d) podľa osobitného zákona.

3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) do 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
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e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až  25 poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

4) Obecné  zastupiteľstvo  rozhoduje  o základných  otázkach  života  obce,  najmä  je  mu
vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
b) schvaľovať  rozpočet  obce  a jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho  čerpanie  a schvaľovať

záverečný účet obce,
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,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
f) vyhlasovať  miestne  referendum  o najdôležitejších  otázkach  života  a rozvoja  obce

a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákon 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,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah
výkonu  funkcie  hlavného  kontrolóra  a jeho  plat,  schvaľovať  odmenu  hlavného
kontrolórovi,

k) schvaľovať  štatút  obce,  rokovací  poriadok  obecného  zastupiteľstva  a zásady
odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce,
m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
n) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce.

Čl. 11a

1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a)  zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b)  odvolanie starostu ( § 13a ods. 3),
c)  petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.

2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1
 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone.

3) Petíciu  podľa  odseku  1  písm.  c)  overujú  aspoň  traja  poslanci  určení  obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje
petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu.

4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4)

5) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
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6) Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

7) Obec  najneskôr  15  dní  pred  dňom  konania  miestneho  referenda  zašle  každému
oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum
schválenia  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  o vyhlásení  miestneho  referenda  alebo
doručenia  petície,  otázku  alebo  otázky,  ktoré  sa  obyvateľom  obce  predkladajú  na
rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda. 

8) Výsledky  miestneho  referenda  sú  platné,  ak  sa  na  ňom  zúčastnila  aspoň  polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda. 

9) Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
Čl. 12 – Rokovanie obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolenie  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. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bol zvolené. 

2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá
ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta
nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolené zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

3) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci
aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

4) Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrh  programu  zasadnutia  a jeho  zmenu  na  začiatku
zasadnutia.

5) Ak  na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  požiada  v súvislosti  s prerokúvaným  bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. 

6) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je
prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov.  Na  prijatie  uznesenia  obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie
nariadenia  je  potrebný  súhlas  trojpätinovej  väčšiny  prítomných  poslancov.  Ak  obecné
zastupiteľstvo  nie  je  spôsobilé  rokovať  a uznášať  sa,  starosta  zvolá  do  14  dní  nové
zasadnutie. 

7) Rokovania  obecného  zastupiteľstva  sú  zásadne  verejné.  Obecné  zastupiteľstvo  vyhlási
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené
podľa  osobitných zákonov. 

8) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. 

9) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

10) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva. 
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Čl. 13 – Starosta

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná  funkcia.  Funkčné  obdobie  starostu  sa  skončí  zložením  sľubu  novozvoleného
starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a)  poslanca, 
b)  zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c)  štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej

obcou, ktorej bol zvolený, 
d)  predsedu samosprávneho kraja,
e)  vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f)  podľa osobitného zákona.

3) Starosta
a)  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon  
     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 zastupiteľstva. 

4) Starosta  je  štatutárnym orgánom obce.  Starosta  môže rozhodovaním o právach,  právom
chránených záujmoch 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.

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 podľa
§12  ods.  11.  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 6 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  6  pozastavený,  môže
obecné zastupiteľstvo  toto uznesenie  trojpätinovou  väčšinou hlasov všetkých poslancov
potvrdiť;  ak  obecné  zastupiteľstvo  uznesenie  nepotvrdí  do  dvoch  mesiacov  od  jeho
schválenia,  uznesenia  stráca  platnosť.  Výkon  potvrdeného  uznesenia  starosta  nemôže
pozastaviť.

8) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
do 6 638 eur, ak 
a)  poruší nariadenie,
b)  neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým

naruší vzhľad alebo prostredie  obce,  alebo ak znečistí  verejného priestranstvo alebo
odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť
osobnú  pomoc  alebo  vecnú  pomoc  počas  odstraňovania  a pri  odstraňovaní  následkov
živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti. 
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9) Pokutu  možno  uložiť  do  jedného roka  odo dňa,  keď sa  obec  dozvedela  o tom,  kto  sa
konania podľa odseku 8 dopustil najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia
alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložený
pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.

10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
11) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Čl. 13a

1) Mandát starostu zaniká
a)  odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b)  uplynutím funkčného obdobia, 
c)  vzdaním sa mandátu,
d)  právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za

trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e)  pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne

úkony,
f)   vyhlásením  výsledku  miestneho  referenda  o odvolaní  starostu,  ktorým  sa  rozhodlo

o odvolaní starostu, 
g)  zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí

aj  v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia  mestskej  časti,  v ktorej  vykonáva
funkciu,

h)  v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti
funkcie neurobí relevantný  úkon na odstránenia tohto rozporu,

i)  smrťou,
j)  zrušením obce.

2) Vzdanie  sa  mandátu  starosta  sa  musí  urobiť  písomne  a jeho  účinky  nastávajú  dňom
uvedeným  v tomto  písomnom  úkone,  najskôr  však  dňom  doručenia  obecnému  úradu.
Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3) Obecné zastupiteľstvo
a)  vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak
     1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov

           2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej  
               republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo  
           nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 
4)  O návrhu  podľa  odseku  3  písm.  a)  druhého  bodu  rozhoduje  obecné  zastupiteľstvo

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
5) Starosta je  povinný skutočnosti  podľa odseku 1 písm. d),  g) a h) bezodkladne písomne

oznámiť obci.

Čl. 13b – Zastupovanie 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. Ak obec má
viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu,
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pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta
odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania
zástupcu starostu.

2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§13a ods. 1 písm. c) až i)/,

plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja
zástupcovia  starostu,  plnia  tieto  úlohy  v poradí,  v ktorom  boli  poverení  za  zástupcov
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat osobitného zákona.

Čl. 14 – Obecná rada

1) Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriadiť  obecnú radu.  Obecná  rada  je  zložená  z poslancov,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.

2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. 
3) Obecná rada je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.

Čl. 15 – 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 rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3) Prácu obecného úradu riadi starosta.
4) V obciach sa väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného

úradu. 
5) Organizáciu  obecného  úradu,  počet  zamestnancov  a ich  pracovné  činnosti  ustanovuje

organizačný poriadok obecného úradu.

Hlavný kontrolór

Čl. 16 – Postavenia hlavného kontrolóra

1) Hlavného  kontrolóra  volí  a odvoláva  obecné  zastupiteľstvo.  Hlavný  kontrolór  je
zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva
a povinnosti  ostatného  vedúceho  zamestnanca  podľa  osobitného  predpisu.  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.  Toto  obmedzenie  sa
nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú 
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činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť
a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.  Kontrolnú
činnosť  vykonáva  nezávisle  a nestranne  v súlade  so  základnými  pravidlami  kontrolnej
činnosti.

2) 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 zákona.

Čl. 16a – Predpoklady na výkon funkcie,
voľba a skončenie výkonu funkcie

1) Kvalifikačným  predpokladom  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  je  ukončené  minimálne
úplné stredné vzdelanie. 

2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste  obvyklým najmenej  40 dní pred dňom konania voľby tak,  aby sa
voľba  vykonala  počas  posledných  60  dní  funkčného  obdobia  doterajšieho  hlavného
kontrolóra.  Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  musí  odovzdať  svoju  písomnú
prihlášku  najneskôr  14  dní  pred  dňom  konania  voľby  na  obecnom  úrade.  Súčasťou
prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ak tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3) Na  zvolenie  hlavného  kontrolóra  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal. Obecné zastupiteľstvo ešte na
tej  istej  schôdzi  vykoná  druhé  kolo  volieb,  do  ktorého  postúpia  dvaja  kandidáti,  ktorí
získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.

4) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

5) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj  na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

6) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia  právoplatnosti  rozsudku,  ktorým bol  pozbavený spôsobilosti  na

právne úkony,
7) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a) opakovane  alebo  zvlášť  hrubým  spôsobom  poruší  povinnosti  zamestnanca  alebo
vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
c) uvedie  nepravdivý  údaj  v čestnom  vyhlásení  podávanom  podľa  §  16  ods.  1  alebo

v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
8) Na  odvolanie  hlavného  kontrolóra  z funkcie  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny

všetkých poslancov. 
9) Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce.
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Čl. 16b – Plat hlavného kontrolóra 

1) Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve,  vyčíslenej  na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci  kalendárny  rok,  a koeficientu  podľa  počtu  obyvateľov  obce,  ktorý  je  v
obciach
a) do 500 obyvateľov 1,15
b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28
c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54
d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,68
e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,82
f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96
g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,24
h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,47
i) nad 100 000 obyvateľov 2,78

2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat
sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času. 

3) Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

Čl. 16c – Rozsah kontrolnej činnosti

1) Kontrolnou  činnosťou  sa  rozumie  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  vrátene  nariadení  obce,  kontrola  plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva. 

2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
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,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie,

Čl. 16d – Úlohy hlavného kontrolóra

1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu a predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh

plánu  kontrolnej  činnosti,  ktorý  musí  byť  najneskôr  15  dní  pred  prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

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,

d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej  raz ročne správu o kontrolnej  činnosti,
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
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e) spolupracuje  so štátnymi orgánmi vo veciach  kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

f) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 

2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej  rady
s hlasom poradným.

3) Hlavný  kontrolór  je  povinný  na  požiadanie  bezodkladne  sprístupniť  výsledky  kontrol
poslancom alebo starostovi. 

TRETIA HLAVA

Čl. 17 
 Povinnosti a oprávnenia poslancov

1) 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.

2) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti  na právne

úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) zrušením obce alebo
i) smrťou. 

3) Poslanec je oprávnený najmä
a) interpelovať starostu a členov obecnej rady,
b) požadovať  informácie  a vysvetlenia  od  fyzických  a právnických  osôb,  ktoré

vykonávajú  v obci  podnikateľskú  činnosť,  vo  veciach  týkajúcich  sa  dôsledkov  ich
podnikania v obci,

c) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení.
4) Funkcia  poslanca  sa  zásadne  vykonáva  bez  prerušenia  pracovného  alebo  obdobného

pomeru.
5) Poslanec  nesmie  byť  pre  výkon  svojej  funkcie  ukrátený  na  právach  ani  nárokoch

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
6) Poslanec  je  povinný  na  požiadanie  informovať  voličov  o svojej  činnosti  a činnosti

obecného zastupiteľstva.
7) Poslancovi  možno  poskytnúť  odmenu  najmä  vzhľadom  na  úlohy  a časovú  náročnosť

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
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ŠTVRTÁ HLAVA

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám
 

Čl. 18

1) Veci  spoločného  záujmu  obce  a okolitých  miest  a obcí  sa  riešia  dohodou  s okolitými
mestami a obcami.

2) Obec môže v záujme svojich práv a povinností vytvárať združenia, nadväzovať partnerské
vzťahy a spolupracovať  s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných
združení miestnych orgánov.

PIATA HLAVA

Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, 
s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

Čl. 19

1) Obec  pri  plnení  svojich  úloh  spolupracuje  s orgánmi  štátu,  a to  najmä  s územne
špecializovanými  úradmi  štátnej  správy,  právnickými  a fyzickými  osobami,  vysokými
školami,  výskumnými  ústavmi,  a ďalšími  štátnymi  orgánmi  (prokuratúrou,  súdom,
políciou, a pod.)

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými
právnickými  a fyzickými  osobami  a s politickými  stranami  a hnutiami  a občianskymi
združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ŠIESTA HLAVA

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

Prvá časť – Symboly obce

Čl. 20

1) Obecnými symbolmi sú ERB OBCE , VLAJKA OBCE a PEČAŤ OBCE.
 

Čl. 21 – Erb obce

1) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu

sa  vydáva  maximálne  na  dobu  1  roka.  Záujemca  o používanie  obecného  erbu  uvedie
v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky
subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať
úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie,  na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
(povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.
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3) Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu, 
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznania obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územie obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancom obce.

4) Za správne zaobchádzanie  s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá  fyzická  alebo
právnická  osoba,  ktorá  ho  použila  alebo  používa.  Každý  je  povinný  strpieť  na  výzvu
odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu. 

5) Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce ako
aj výšku poplatkov a sankcie z neoprávnené a nesprávne používanie erbu.

Druhá časť – Čestné občianstvo, ceny a odmeny 

Čl. 22 – Úvodné ustanovenie 

1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznanie a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Večelkov,
b) Cena obce Večelkov,
c) Cena starostu obce Večelkov,
d) Odmeny.

Čl. 23 – Čestné občianstvo obce

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj  a zveľadenie  obce,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi,  môže  obecné  zastupiteľstvo  udeliť  Čestné
občianstvo obce Večelkov.

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

Čl. 24 – Cena obce

1) Cena obce Večelkov sa udeľuje za:
 vynikajúce  tvorivé  výkony  a významné  výsledky  vedeckej,  technickej,  umeleckej,

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj

obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na  udelenie  ceny  môžu  obecnému  zastupiteľstvu  predkladať  poslanci,  starosta,
príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 

3) Cenu obce Večelkov tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, ktorej výšku stanoví
OZ. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno,
adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
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4) Cena  obce  Večelkov  sa  môže  aj  opätovne  udeliť  tým istým osobám,  najskôr  však  po
uplynutí 2 rokov.

5) Výnimočne  sa  môže  aj  opätovne  udeliť  jednotlivcovi  i po  jeho  smrti  –  in  memoriam.
V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Čl. 25 – Cena starostu obce

1) Cena starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť
v prospech obce.

2) Cena starostu obce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.
3) Evidencia sa vedie v Kronike obec Večelkov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje

ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené. 

Čl. 26 – Odmeny

1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov    
       vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám
       za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť – Kronika obce

Čl. 27

1) Kronika obce Večelkov sa vedie v úradnom jazyku.
2) Zápisy  do  kroniky  sa  vykonávajú  v štvrťročných  intervaloch.  Zápisy  chronologicky

dokumentujú  fakty  z o spoločenského  a hospodárskeho  života  obce.  Sú  hodnoverným
svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho
spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
starosta.

4) Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

SIEDMA HLAVA

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

Čl. 28 – Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1) Obec  je  povinná  poskytnúť  obyvateľovi  nevyhnutnú  okamžitú  pomoc  v jeho  núdzi
spôsobenej  živelnou  pohromou,  haváriou  alebo  inou  podobnou  udalosťou,  najmä
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec  organizuje,  riadi  a vykonáva  základné  práce  v čase  nebezpečenstva  povodne
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických
osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec  zabezpečuje  evakuácie,  dočasné  ubytovanie  a stravovanie  evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.



-17-

4) Obec  je  povinná  pomáhať  pri  likvidácii  a odstraňovaní  následkov  živelnej  pohromy
a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými

a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

Čl. 29 – Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo
vecnú  pomoc  pri  odstraňovaní  následkov  živelnej  alebo  inej  mimoriadnej  udalosti,  ak
osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  poskytla  osobnú  alebo  vecnú  pomoc,  má  právo
a náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa
zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Ôsma hlava 

Čl. 30 

1) Štatút  obce  Večelkov  je  základnou  právnou  normou  obce.  Všetky  všeobecne  záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť
v súlade s týmto štatútom.

2) Zmeny  a doplnky  tohto  štatútu  schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo  vo  Večelkove
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Štatút obce Večelkov bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Večelkove dňa ...............
4) Štatút obce Večelkov nadobúda dňom .............................

Vo Večelkove, dňa .............................

                                                                                                        .............................................
                                                                                                                 Alexander Hulitka

            starosta obce



ERB OBCE VEČELKOV

ERB OBCE VEČELKOV

Erb,  pečať  a vlajka  tvoria  základných  symbolov  obce.  Na  tvorbu
každého  z nich  sa  vzťahujú  osobitné  heraldické  (náuka  o erboch),
vexilologické  (náuka o vlajkách)  a sigilografické  (náuka o pečatiach)
zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.



Erb obce Večelkov má túto podobu:

V     striebornom štíte zlatý medveď v     striebornej zbroji,  kráčajúci pred  
zvýšeným zeleným návrším s     tromi zelenými stromami – ihličnatým  
medzi dvomi prirodzenými listnatými. 

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež
španielskeho  heraldického  štítu.  I keď  sa  v heraldickej  tvorbe
v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe
najobvyklejší,  používa  sa  vo  všetkých  heraldických  katalógoch
s erbami  miest  a obcí,  a teda  pri  publikovaní  erbu  obce  Večelkov
v heraldických publikáciách h o nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle  heraldickej  konvencie  bude  možné  zlatú  podľa  potreby
zamieňať  aj  žltou  a strieborná  bielou,  pričom  sa  však  bude  vždy
popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri  čierno  –  bielom  vyjadrení  farieb  sa  zelená  vyjadrí  šikmým
šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka  obce  Večelkov  pozostáva  z     deviatich  pozdĺžnych  pruhov  vo  
farbách  zelenej,  bielej,  zelenej,  bielej,  zelenej,  žltej,  zelenej,  žltej
a     zelenej.  Vlajka má pomer strán 2:3 a     ukončená je tromi cípmi,  t.j.  
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať  obce  Večelkov  je  okrúhla,  uprostred  s     obecným  symbolom  
a     kruhopisom OBEC VEČELKOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je  
v     súlade  s     domácimi  zvyklosťami  a     predpismi  o     používaní  pečiatok  
s     obecnými symbolmi.  



Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.
Zástava  obce Večelkov má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka.
Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava
môže byť aj dlhšia.

Zástava  sa  od  vlajky  odlišuje  tiež  tým,  že  kým  vlajka  predstavuje
voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava
je  vždy pevne spojená  so  žrďou,  stožiarom alebo kratším priečnym
rahnom (ak ide o koruhvu). 

Krátka zástava  obce Večelkov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou
stranou  pripojená  k žrdi.  Je  vhodná  najmä  na  hromadnú  vlajkovú
výzdobu obce.

Koruhva  obce  Večelkov  predstavuje  zvislý  typ obecnej  zástavy,  pri
ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje
na stožiar.

Znaková zástava obce Večelkov má podobu takmer štvorca, jej výška
sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírke jeho šírke.
Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Večelkov predstavuje
spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu
rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Večelkov má medzi ostatnými symbolmi obce
osobitné  postavenie.  Je  vlajkou  starostu,  jedným  z odznakov  jeho
úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách
obce. 
Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená
v mnohých  exemplároch,  štandarda  existuje  spravidla  len  v jednom
vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. 

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné
pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide
o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.


