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STATUT OBCE BOHUNOVO
Obeené zastupitel'stvo v Bohúiíove na základe samosprávnej po obnosti podl'a el. 68
Ústavy SR a podl'a ust. § 11 odsA písm. k) zákona e. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorsích predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Bohúiíovo tento Statút Obee
Bohúiíovo.
PRVÁHLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Starút obee Bohúiíovo upravuje v súlade so vseobecne závaznymi právnymi predpismi
najma postavenie a pösobnost' obce, práva a povinnosti obyvatel'ov obce, základné zásady jej
hospodárenia a fmancovania, nakladanie s majetkom obce, d'alej postavenie a pösobnost'
obecného zastupitel'stva, starostu obce a d'alsích orgánov obecnej samosprávy, ich vnútomú
struktúru, del'bu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, riesi sirsie vzt'ahy obce,
symbo ly obce, udel'ovanie cestného obőianstva, cien obce a odmien, oehranu a tvorbu
zivotného prostredia.
2. Statút obce Bohúiíovo je základnym normatívno-právnym a organizaönym predpisom
obce.
Právne postavenie a územnosprávne ölenenie obce
§2
1. Obee je samostatny územny samosprávny a správny eelok Slovenskej republiky. Územie obee
Bohúiíovo tvorí súbor katastrálnyeh území jeho jednotlivych őastí, a to Bohúiíovo a Tiba. Obec
Bohúiíovo zdruzuje osoby, ktoré majú na jej území trvaly pobyt. Zmeny územia obee Bohúiíovo
mo zno vykonat' len v súlade s osobitnymi právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovenych zákonom a vseobecne
závaznych nariadení obce samostatne hospodári s vlastnym majetkom a s vlastnymi
finanönymi zdrojmi.
3. Obec má právo zdruzovat' sa s inymi mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoloöného
prospechu.
4. Obec má právo na svoje vlastné obecné symboly. Právnické osoby zriadené alebo
zalozené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby mőzu pouzívaf symbo ly obee len
s jej súhlasom.
5. Ukladat' obei povinnosti alebo zasahovat' do'jej oprávnení mozno len zákonom.
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
§3
1. Obyvatel'om obce Bohúiíovo je osoba, ktorá má na území obce trvaly pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúöastűujú na samospráve obce najmii vykonom svojich práv a povinností.
3. Tieto sú defmované v úst. § 3 ods. 2 zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov. Spősob ich vykonu ustanovuje § 4 ods. 2 citovaného zákona.
4. Obec má voöi oböanom povinnosti stanovené zákonom a d'alsími vseobecne závaznyrni
právnymi predpismi.
5. Na samospráve obce sa má právo podiel'at' aj ten, kto má najejúzemí nehnutel'ny majetok
alebo v obei platí miestnu dan alebo rniestny poplatok, kto sa v obci zdrZuje a je v nej
prihláseny na prechodny pobyt a tiez ten, kto má cestné oböiansrvo obce. Tieto osoby vsak
nemajú právo volit' orgány samosprávy obce a byt do nich zvolenÍ a d'alej nemajú právo
hlasovat' o dölezitych otázkach zivota a rozvoja obce (miestne referendum).
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6. Obee je povinná poskytnút' obyvatel'ovi obee nevyhnutnú okamzitú pomoe v jeho náhlej
núdzi spösobenej zivelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalost'ou, najma
zabezpeöif mu prístresie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

Samospráva obce Bohúűovo
§4
1. Samostatne rozhoduje a uskutoőűuje vsetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,
a tiez vsetky zálezitosti, ktoré upravuje osobitny zákon ako jej samosprávnu pösobnost', ak
takéto úkony podl'a zákona nevykonáva stát alebo ak to zákon neukladá inej právnickej alebo
fyziekej osobe (§ 4 ods. 1 zák. SNR c. 369/1990 Zb.).
2. Samosprávu obce Bohúiíovo vykonávajú obyvatelia obee prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) miestnym referendom,
c) verejnym zhromazdením obyvatel'ov obce.
3. V záujme svojho rozvoja a pri plnení úloh samosprávy obec spolupracuje s politickymi
stranami a politickymi hnutiami, s oböianskymi zdruzeniami a inymi právnickymi
fyzickymi osobarni pősobiacimi v obei.

Miestne referendum v obci
§5
1. Miestne referendum je hlasovanie obyvatel'ov obee Huncovce o najdölezitejsích otázkaeh
zivota a rozvoja obee vyhlasuje obecné zastupitel'stvo.
2. Obecné zastupitel'stvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúöenie obcí, rozdelenie alebo zrusenie obee, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods.3 zákona o obeenom zriadení),
e) petíciu skupiny obyvatel'ov obee v pocte aspoű 30 % oprávnenych voliöov ku dnu podania
tejto petície,
d) zavedenie alebo zrusenie verejuej dávky a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrusenie
miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podl'a uznesenia obecného
zastupitel'stva rozhodnút' v miestnom referende,
e) obeené zastupitel'stvo möze vyhlásit' miestne referendum aj pred rozhodnutírn o d'alsích
dőlezitych veciach, tykajúcich sa postavenia a rozvoja obee alebo zivota obyvatel'ov obee.
3. Vysledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúöastnila aspoií poloviea oprávnenych
voliőov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpoloviőnou vaősinou platnych hlasov úöastníkov
miestneho referenda.
4. Podrobnosti o organizáeii miestneho referenda ustanoví obeené zastupitel'stvo.

Verejné zhromazdenia obyvatel'ov obce
§6
1. Na prerokovanie obecnych ved möze obecné zastupitel'stvo zvolat' verejné zhrornazdenie
obyvatel'ov obce alebo jeho casti.
2. Obecné zastupitel'stvo zvolá verejné zhromazdenie obyvatel'ov obce, príp. jeho casti vtedy:
- ak o to poziada petíciou najmenej 30 % obyvatel'ov obce,
- ak o to poziadajú min. 3 poslanci obecného zastupitel'stva.
3. Obeené zastupitel'stvo sa möze uzniest', ze prenesie rozhodnutie o uröitej dölezitej otázke,
tykajúcej sa obee na verejné zhromazdenie obyvatel'ov obee, resp. jeho casti.
4. Podmienky organizovania a uskutoőiiovania verejného zhromazdenia ako aj podmienky
hlasovania mőze obeené zastupitel'stvo upravit' podrobne vo vseobecne závaznom nariadení.
5. Verejné zhromazdenie sa zvoláva oznámenírn na úradnej tabuli na obecnom úrade, v obei,
príp. inym vhodnym spősobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).
6. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súéast'ou musí byt
prezenéná listina prítomnych obyvatel'ov obce, resp. casti obce.
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Vzt'ah státu a obce
§7
1. Stát möze zák:onom preniest' na obec niektoré úlohy státnej správy, hlavne akje ich
plnenie tyruto spösobom racionálnejsie a efektívnejsie, Takyto preneseny vykon státnej
správy na obec zák:onom riadi a kontroluje vláda.
2. Vo veciach preneseného vykonu státnej správy pri rozhodovaní o právach a povinnostiach
fyzickych a právnickych osöb koná obec podl'a zák:onov a inych vseobecne platnyeli
právnych predpisov; v ostatnych prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internymi
normatívnymi aktmi ministerstiev a inych ústrednych orgánov státnej správy.
3. Dozoru státu podlieha obec v rozsahu vymedzenom osobitnymi zák:onmi.

DRUHÁHLAVA
MAJETOK OBCE
§8
1. Majetok obce Huncovce tvoria vsetky hnutel'né a nehnutel'né veci vo vlastníctve obce a
vsetky pohl'adávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatnych subjektov
zalozenych, resp. vytvorenych obcou.
2. Majetok obce slúzi na plnenie jej úloh, mozno ho pouzif najmii na verejné úöely, na
podnikatel'skú őinnost' a na vykon samosprávy obce. Majetok obce uréeny na vykon
samosprávy obce mozno pouzif na plnenie závazkov a uspokojovanie potrieb obce a na
éinnost' jej samosprávnych orgánov.
3. Obec Bohúíiovo möze zverit' svoj majetok do správy subjektom, ktoré zalozila alebo zriadila.
4. Darovanie nehnutel'ného majetku obce Bohúíiovo je neprípustné, ak to osobitny predpis
neustanovuje inak.
5. Majetok obce, ktory slúéi pre verejné úöely (najmii miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá) je verejne prístupny a mo
ho obvyklym spősobom pouzívat', akjeho
pouzívanie obec neobmedzila.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecny úrad.

mo

§9
1. Orgány obce a subjekty s majetkovou úöast'ou obce sú povinné hospodárit' s majetkom obce
a s majetkom v státnom vlastníctve
vo vlastníctve inych fyzickych alebo právnickych osöb
ktory boi obci zvereny , v prospech rozvoja obce a jej oböanov a v záujme ochrany a tvorby
zivotného prostredia.
2. Orgány obce a subjekty s majetkovou úöast'ou obce sú povinné majetok obce zvel'ad'ovat',
chránit' a zhodnocovat'.
SÚ povinné najma:
- udrziavaf a uzívat' majetok,
- chránit' majetok pred poskodením, zniéením, stratou alebo zneuzitím,
- pouzívaf vsetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane vőasného uplatiíovania
svojich práv alebo oprávnenych záujmov pred príslusnymi orgánmi.
3. Pti obcou zriadenych ci zalozenych rozpoötovych a príspevkovych organizácií, ako aj
u právnickych osöb s majetkovou úöast'ou obce, je obec povinná kontrolovat' nakladanie
s majetkom obce.
4. Podrobny postup zakladania, zriad'ovania a kontroly rozpoötovych a príspevkovych
organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupitel'stvo vo vseobecne
závaznom nariadení.
őí

§ 10
1. Za pouzívanie

majetku obce je mozné vyberat' dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

,
2. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia
s majetkom obce Bohúiíovo, kforé schval'uje obecné zastupitel'stvo.
Zásady upravujú a blizsie vymedzujú najma:
- majetok obce Bohúiíovo,
- nadobúdanie a prevody vlastnictva obce,
- postup prenechávania majetku obce do uzívania fyzickym a právnickym osobám,
- správu majetku obce,
- hospodárenie a nakladanie s pohl'adávkami a majetkovymi právami obce,
- nakladanie s cennymi papiermi,
- auköny predaj vecí vo vlastníctve obce,
- kontrolu dodrziavania zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitny zákon.

TRETIAHLA
VA
FINANCOV ANIE A ROZPOCET OBCE
§11
Financovanie
1. Obec financuje svoje potreby predovsetkym z vlastnych príjmov.
2. Obec mőze financovat' svoje úlohy aj z prostriedkov zdruzenych s inyrni obcami, (mestami)
príp. s inymi právnickymi a fyzickymi osobami.
3. Obei mőzu byt poskytnuté dotácie zo státneho rozpoétu Slovenskej republiky, resp.
z prostriedkov EÚ.

§12
Rozpoöet
1. Základom finanöného hospodárenia obce Bohúiíovo je rozpoőet obce zostavovany na obdobie
jedného kalendárneho roka a schval'uje ho obecné zastupitel'stvo.
2. Obeené zastupitel'stvo sehval'uje tieZ jeho zmeny, kontroluje jeho öerpanie a sehval'uje
zavereény úőet obce.
3. Pred schválením sa rozpoöet obce musí zverejnit' najmenej na patnást' dní na úradnej tabuli v
obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadrit' (§ 9 ods. 3 zák. SNR c. 369/90 Zb.
v znení zmien a doplnkov).
4. Rozpoöet obce obsahuje príjmovú a vydavkovú öast'. Príjmovú öast' rozpoötu obee tvoria
najma: príjmy z miestnyeh daní a poplatkov, vynosy z majetku obce, vynosy rozpoötovych a
príspevkovych organizácií inych subjektov s majetkovou úöast'ou obce, dotáeie zo státneho
rozpoőtu a podiel na daniach. Vydavkovú öast' rozpoötu obee tvoria najma: vydavky na vykon
samosprávnych funkcit obce, vydavky na údrzbu majetku obce a investiöné vydavky.
5. Na krytie rnimoriadnych vydavkov vo vseobecnom záujme möze obec rozhodnút' o zavedení
verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovol'nej zbierky
alebo prijatí úveru alebo pöziöky. O zavedeni verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce
hlasovaním. O vyhlásení dobrovol'nej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné
zastupitel'stvo na návrh starostu.
6. Prebytky rozpoőtu obce mozno previest' do rozpoötu obce na d'alsí kalendárny rok.
7. Úötovnictvo o stave a pohybe majetku obee, o vynosoch, príjmoeh a vydavkoch a
o finanénych vzt'ahoch k státnemu rozpoötu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obec
podl'a osobitného zákona.
8. Hospodárenie s prostriedkami rozpoötu obee sa riadi osobitnymi právnymi predpismi Rozpoötovymi pravidiami SR na príslusny kalendárny rok.
9. Vysledky hospodárenia obce, vrátane vysledkov hospodárenia peűaznych fondov obsahuje
závereöny úéet obce, ktory schval'uje obecné zastupitel'stvo.

10. Roénú úötovnú závierku obce Bohúiíovo overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. SNR c. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
,
§13
Rozpoétové provizórium
1. Ak nebude rozpoöet obce na príslusny rok schváleny pred prvym januárom rozpoötového
roka, riadi sa rozpoötové hospodárenie v case od 1. januára rozpoötového roka do
schválenia rozpoötu obecnym zastupitel'stvom rozpoötovym provizóriom.
2. Rozpoötové príjmy a vydavky uskutoönené v case rozpoétového provizória sa zúötujú do
rozpoőtu obce po jeho schválení v obecnom zastupitel'stve.
3. Podrobnejsiu úpravu hospodárenia v období rozpoötového provizória obsahujú zásady
nakladania s finanönymiprostriedkami obce Huncovce, ktoré schval'uje obecné
zastupitel'stvo.
STVRTÁHLAVA
ORGÁNY OBCE HUNCOVCE

§ 14
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupitel'stvo,
b/) starosta obce.
2. Obecné zastupitel'stvo rnöze zriadit' alebo zrusit' podl'a potreby stále alebo doöasné vykonné,
kontrolné a poradné orgány ktorymi sú:
a) obecná rada,
b) komisie.
3. Zriadenym orgánom uréuje náplií práce obecné zastupitel'stvo.
4. Obecné zastupitel'stvo podl'a potreby möze zriadit' a zrusit' aj d'alsie svoje orgány a útvary
ustanovené osobitnym zákonom.
3. Osobitné postavenie má hlavny kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupitel'stvo
(§ 18 zák. SNR c. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 15
Obecné zastupitel'stvo
1. Obecné zastupitel'stvo je zastupitel'sky zbor obce Bohúiíovo zlozeny z poslancov volenych
v priamych vol'bách obyvatel'mi obce Bohúiíovo.
2. Obecné zastupitel'stvo v Bohúiíove má 5 poslancov.
3. Funkéné obdobie poslancov konéí zlozením sl'ubu poslancov novozvoleného obecného
zastupitel'stva.
§ 16
Úlohy obecného zastupitel'stva
1. Obecné zastupitel'stvo rozhoduje o vsetkych základnych otázkach zivota obce Bohúiíovo
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podl'a ust. § 110ds. 4 zákona SNR c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
2. Obecnému zastupitel'stvu je vyhradené najma:
a) urőovaf zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom státu, ktory
uzíva, schval'ovat' najdőlezitejsie úkony tykajúce sa tohto majetku a kontrolovat' hospodárenie
sním,
b) schval'ovaf rozpoöet obce a jeho zmeny, kontrolovaf jeho öerpanie a schval'ovat' zavereény
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úöet obce, schval'ovat' ernisiu kornunálnych dlhopisov, schval'ovat' zmluvu uzavretú podl'a §
20 ods.1 zákona SNR c. 369/1990 Zb. , rozhodovat' o prijatí úveru alebo pőziőky, o prevzatí ,
záruky za poskytnutie návratnej finanönej vypomoci zo státneho rozpoötu; v rozsahu uröenom
zastupitel'stvom mőze zmeny rozpoőtu vykonáva starosta obce,
c) schval'ovat' územny plán obce alebo jej casti a koncepcie rozvoja jednotlivych oblastí
zivora obce,
d) rozhodovat' o zavedení a zrusení miestnej dane alebo miestneho poplatku podl'a osobitnych
prepisov, pokial' sa neuznesie, ze rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvatel'ov obce
podl'a § l l a ods. 4 zák. SNR c. 369/90 Zb. v znení neskorsích zmien a doplnkov, a okrem
prípadu ak o zavedeni a zrusení rniestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na
základe petície hlasovaním obyvatel'ov podl'a § l l a ods. 1 písrn. CI citovaného zákona,
e) uréovat' nálezitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovat'
o prijatí úveru alebo pöziöky,
f) vyhlasovat' miestne referendum o najdőlezítejsích otázkach zivota a rozvoja obce a
zvolávat' verejné zhromazdenia obőanov,
g) uznásaf sa na nariadeniach obce,
h) schval'ovat' dohodyo medzinárodnej spolupráci a ölenstvo obce v medzinárodnom zdruzení
podl'a § 21 ods.1,
i) uröit' plat starostu podl'a osobitného zákona a urőit' najneskör 90 dní pred vol'bami na celé
funköné obdobie rozsah vykonu funkcie starostu; zmenit' poöas funkőného obdobia na návrh
starostu rozsah vykonu jeho funkcie,
j) volit' a odvolávat' hlavného kontrolóra obce, urőif rozsah vykonu funkcie hlavného
kontrolóra a jeho plat, schval'ovat' odmenu hlavnérnu kontrolórovi,
k) schval'ovat' statút obce, rokovací poriadok obecného zastupitel'stva a zásady odmeűovania
poslancov,
1) zriad'ovat', zrusovat' a kontrolovat' rozpoötové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvat' a odvolávat' ich vedúcich (riaditel'ov), zakladat' a zrusovaf obchodné
spoloönosti a iné právnické osoby a schval'ovat' zástupcov obce do ich statutárnych a
kontrolnych orgánov, ako aj schval'ovat' majetkovú úöasf obce v právnickej osobe,
m) schval'ovat' zdruzovanie obecnych prostriedkov a öinnosti a úőast' v zdruzeniach, ako aj
zriadenie spoloőného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriad'ovat' orgány potrebné na samosprávu obce a uröovat' náplií ich práce,
o) udel'ovat' cestné oböianstvo obce, vyznamenania a ceny,
p) ustanovit' erb obce, vlajku obce, peöat' obce.
3. Obecné zastupitel'stvo si mőze vyhradit' rozhodovanie o akejkol'vek d'alsej otázke zivota
obce.
4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupitel'stva, najma prípravu a obsah
rokovania obecného zastupitel'stva, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spősob
uznásania sa a prijírnania vseobecne závaznych nariadení obce, uznesenÍ obecného
zastupitel'stva, spösob kontroly plnenia uzneseni a zabezpeöovania úloh tykajúcich sa obecnej
samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Bohúiíove.

§ 17
Starosta obce
1. Starosta je predstavitel'om obce a najvyssím vykonnym orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych vol'bách. Funkeia starostu je verejná a jeho funköné obdobie sa
skonőí zlozením sl'ubu novozvoleného starostu .
2. Starosta obce je statutámym orgánom obce. Rozhoduje vo vsetkych veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo statútom obce vyhradené obecnému zastupitel'stvu.
Starosta najma:
a) zvoláva avedie zasadnutia obecného zastupitel'stva a obecnej rady a podpisuje ich
uznesema,

-.

,

b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzt'ahu k státnym orgánom, k právnickym a fyzickym osobám,
'
d) vydáva pracovny poriadok, organizaöny poriadok obecného úradu a poriadok odmeiiovania
zamestnancov obce, informuje obecné zastupitel'stvo o vydaní a zmenách organizaőného
poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo vsetkych veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo statútom obce
vyhradené obecnému zastupitel'stvu.
3. Starosta mőze pozastavit' vykon uznesenia obecného zastupitel'stva ak sa domnieva, ze
odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevyhodné tak, ze ho nepodpíse v lehote podl'a
§12 ods.6. Akje zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupitel'stva
pred pozastavením jeho vykonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady vsak nie je viazany.

§ 18
Zástupca starostu
1. Starosta obce Bohúiíovo má jedného zástupcu, ktorého svojím zastupovaním poverí starosta na
celé funkéné obdobie a to z radov poslancov obecného zastupitel'stva.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu poőas jeho neprítomnosti alebo jeho nespősobilosti na
vykon funkcie. Starosta möze zástupcu starostu kedykol'vek odvolat', Ak tak urobí, poverí
zastupovaním d'alsieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
3. Akje v obci zriadená obecná rada, zástupca starostuje jej ölenom.
4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu uröenom starostom v písomnom poverení.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkőného obdobia (§ 13a ods.1 písm. c aZ i), plní
úJohy starostu vpInom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skonőí zlozením sl'ubu
novozvoleného starostu.

.:

§ 19
Komisie obecného zastupitel'stva

1. Obecné zastupitel'stvo möze zriad'ovat' komisie ako svoje ako stále alebo doöasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány .
2. Komisie sú zlozené z poslancov obecného zastupitel'stva a d'alsích osöb zvolenych obecnym
zastupitel'stvom.
3. Zlozenie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupitel'stvo.

§ 20
Obecny úrad
1. Obecny úrad zabezpeőuje organizaőné a administratívne veci obecného zastupitel'stva
a starostu, ako aj orgánov zriadenych obecnym zastupitel'stvom.
2. Obecny úrad najma:
a) zabezpeéuje písomnú agendu vsetkych orgánov samosprávy obce a je podatel'íiou
a vypravnou písomností obce,
b) zabezpeöuje odbomé podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupitel'stva
a ostatnych orgánov samosprávy,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupitel'stva a rozhodnutia obce.
Prácu obecného úradu riadi starosta.
3. Organizáciu obecného úradu, poöet zamestnancov a ich pracovné öinnosti ustanovuje
organizaöny poriadok obecného úradu.

§ 21
Hlavny kontrolór obce
1. Hlavného kontrol óra volí a odvoláva obecné zastupitel'stvo. Hlavny kontrolór je pracovníkom
obce, ktory vykonáva kontrolu úloh obce vyplyvajúcich z jej pösobnosti. Kontrolnú öinnost'

•
vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnymi pravidiami kontrolnej öinnosti.
2. Funkeia hlavného kontrolóra obce je nezluöitel'ná s vykonorn funkcie:
"
a) poslanca ,
b) starostu,
_
c) elena orgánu právnickej osoby, ktorej zriad'ovatel'om alebo zakladatel'omje obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podl'a osobitného zákona.
3. Rozsah kontrolnej őinnosti kontrolóra obce stanovuje § l8d zákona SNR c. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a pravidlá jeho kontrolnej őinnosti ustanovuje
osobitny zákon.
4. Hlavny kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovenÍ § l8d zákona o obecnom zriadenÍ,
najma:

a) vykonáva kontrolu:
- hospodámosti a efektívnosti nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktory obec uzíva
podl'a osobitnych predpisov,
- príjmov, vydavkov a finanönych operácií obce,
- dodrziavania vseobecne závaznych právnych predpisov vrátane nariadenÍ obce,
- dodrziavania internych predpisov obce a plnenia prijatych uznesení,
b) vypracúva odbomé stanoviská k návrhu rozpoőtu a k návrhu závereőnému úctu obce pred
ich schválenÍm v obecnom zastupitel'stve.
5. Hlavny kontrolór je povinny na poziadanie bezodkladne sprístupnit' vysledky kontrol
poslancom alebo starostovi.

PlAT AHLA V A
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITELSTV A

§ 22
Úvodné ustanovenia
1. Poslancov obecného zastupitel'stva volia obyvatelia obce v priamych vol'bách. Spösob vol'by
a poöty poslancov urőujú osobitné právne predpisy.
2. Poslanci dbajú o to, aby vsetkou svojou öinnost'ou boli hodní dővery svojich voliöov. Pri
vykone svojej funkcie sa riadia záujmami obce ajej obyvatel'ov. Vykonávajúju v súlade s
ústavou, s ústavnymi a d'alsími zákonmi.

§ 23
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolenÍm. Postup pri vol'bách upravuje osobitny
zákon.
2. Funköné obdobie poslancov zaöína dnom zvolenia, zlozenírn sl'ubu a konöí uplynutím
funköného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa poöas raka nezúöastní ani raz
na zasadnutiach obecného zastupitel'stva. Zánik mandátu poslanca uvádza § 25 ods.2
zákona c.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov.

§ 24
Práva a povinnosti poslancov
1. Poslanec je oprávneny najma:
a) predkladat' obecnému zastupitel'stvu a ostatnym orgánom samosprávy obce návrhy,
podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovat' starostu, príp. ölenov obecnej rady vo veciach tykajúcich sa ich práce,
c) pozadovar od vedúcich rozpoötovych, príspevkovych organizácií a inych subjektov
s majetkovou úöast'ou obce vysvetlenia vo veciach tykajúcich sa ich öinnosti,
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d) pozadovat informáeie a vysvetlenia od fyzickych a právnickych osőb, ktoré vykonávajú v
obei podnikatel'skú öinnost' vo veeiaeh tykajúcich sa dösledkov ieh podnikania v obei,
'el) zúőastűovat' sa na previerkach, kontroláeh, na vybavovaní st'aznosti, oznámení a podnetov,
ktoré vykonávajú orgány sarnosprávy obce a hlavny kontrolór obee,
f) pozadovaf vysvetlenie od státnych orgánov vo veciach potrebnych pre riadny vykon
poslaneekej funkeie.
2. Poslanec je povinny najma:
a) zlozit' zákonom predpísany sl'ub na prvom zasadnutí obeeného zastupitel'stva, ktorého sa
zúöastní,
b) zúőastiiovaf sa zasadnutí obeeného zastupitel'stva ajeho orgánov, do ktorych bol zvoleny,
c) dodrziavat' statút obee, rokovací poriadok obecného zastupitel'stva a zásady odmeűovania
poslancov,
d) obhajovat' záujmy obee ajej obyvatel'ov.
3. Poslanci mözu vytvárat' poslaneeké kluby podl'a politiekej príslusnosti na úőinné vykonávanie
poslaneekého mandátu, na prehlbenie politiekej spolupráce vyrneny názorov a na podporu
poslaneckej iniciatívy.
4. Poslanec je povinny na poziadanie informovat' voliöov o svojej öinnosti a öinnosti obecného
zastupitel'stva.

§ 2S
Náhrady poslancov
1. Funkeia poslanea sa zásadne vykonáva bez prerusenia praeovného alebo obdobného pomeru.
Za jej vykon obee poskytuje
odmenu na základe Zásad odmeriovania
poslaneov
obecného
zastupitel'stva v Bohúiíove.
2. Poslanee sa möze vzdat' odmeny písomne bez uvedenia dövodu
3. Poslanee nesmie byt' pre vykon svojej funkeie ukráteny na právaeh ani nárokoeh vyplyvajúcich z
pracovného pomeru.

SIESTAHLAVA
K OKOLIU

vzt AH OBCE

§ 26
Vzt'ah obce k okolítym obciam a mestám
1. Spoloöny záujem obee Bohúiiovo a okolitych miest a obcí sa riesi dohodou obee so
samosprávou dotknutych miest a obcí.
2. Spolupráea obcí je mozná na základe zmluvy uzavretej na uskutoénenia konkrétnej úlohy
alebo öinnosti, na základe zmluvy o zriadení zdruzenia obcí a tiez zriadením alebo zalozením
právniekej osoby podl'a osobitného zákona.
3. Obee maj ú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Ich spolupráea sa riadi zásadami
zákonnosti, vzájomnej vyhodnosti a súl adu s potrebami obyvatel'ov obcí,
4. Obec möze k vykonu svojieh práv a záujmov vytváraf zdruzenia, nadvazovaf partnerské
vzt'ahy a spolupraeovat' s územnymi a správnymi celkami alebo úradmi inych státov
vykonávajúeieh miestne funkcie. Má právo stát' sa ölenom medzinárodnych zdruzení
územnych eelkov alebo územnych orgánov.
§27

Vzt'ahy so státom, s právnickymi a fyzickymí osobami,
s politickymí stranami a hnutiami a oböíanskymi zdruzeníamí
1. Obec pri plnení svojieh úloh spolupracuje s orgánmi státu a to najma s Obvodnymi úradmi,
územne specializovanymi úradmi státnej správy, právnickymi a fyzickymi osobami, vysokymi
skclami, vyskumnymi ústavami, a d'alsími státnyrni orgánmi (prokuratúrou, súdom, políeiou,
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a pod.).
2. Pri zabezpeöovaní svojho rozvoja a prospechu vlastnych oböanov obec spolupracuje
s podnikatel'skymi právnickymi, fyzickymi osobami, s politickymi stranami a hnutiami a
oböianskymi zdruzeniami, ktoré na jej území pösobia.

SIEDMAHLAVA
SYMBOL Y OBCE, CESTNÉ OBCIANSTVO, OBECNÉ VYZNAMENANIA
A CENY, KRONIKA OBCE
PRVÁCAST
Symboly obce

§ 28
Symboly obce Bohúiiovo sú :
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) peöat' obce.

§ 29
Erb obce Bohúüovo
1.Erb obce Bohúiíovo tvori v zelenom stíte na zlatych Iistnatych stopkách tulipán a dvojitá
öerveno-stireborná z1ato stredná a zlatokalísna ruza: medzi nimi strieborné sklonené öerieslo.
Podrobné a závazné vyobrazenie erbu obce Bohúiíovo tvorí prílohu c. 1 tohto Statútu.
2. Právo pouzif a pouzívat' erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa
vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o pouzívanie obecného erbu uvedie v písomnej
ziadosti formu a spősob pouzívania vyobrazenia erbu. Ziadost' podávajú vsetky subjekty,
okrem tych, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Ziadost' musí obsahovat':
- úplny graficky návrh, spösob pouzitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa ziada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
3. Erb obce sa pouzíva:
a) na peőatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listináeh o udelení cestného obőianstva obce Bohúiíovo, ceny obce Bohúiíovo a
uznaniach obce Bohúiíovo.
d) na budovách, kde má sídlo Obecny ÚTadv Bohúiíove.
e) na oznaöenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v kancelárii starostu obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce.
i) na oznaőenie vozidiel obce
Subjekty pouzívajúce erb zhora uvedenym spősobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
4. Listiny s erbom obce sa pouzlvajú ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedőujú dölezité skutoönosti alebo oprávnenia.
V beznom korespondenönorn styku sa taktiez pouzíva listovy papier s vyobrazenym erbom.
5. za správne zaobchádzanie s erbom obce a zajeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ho pouzila alebo pouzíva.
Kazdv je povinny strpiet' na vyzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne pouzitého erbu.
6. Obec Bohúíiovo uréí vseobecne závaznym nariadením podrobnejsiu úpravu pouzívania
erbu obce ako aj vysku poplatkov a sankcie za jeho neoprávnené alebo nesprávne pouzívanie.
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§ 30
Vlajka obce Bohúűovo

'

1. Vlajka obce Bohúiíovo pozostáva zo siedmich pozdlznych pruhov vo farbách zlte], zelenej, zltej,
éervenej a zltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukonéená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
2. Podrobné a závazné vyobrazenie zástavy obce Bohúiíovo tvorí prílohu c. 2 tohto Starútu.
3. Vlajku obce pouzíva starosta a obecné zastupitel'stvo pri slávnostnych a oficiálnych
prílezitostiach obecného prípadne státneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorych
sídlia, prípadne v sienach, kde sa koná slávnostné zhromazdenie. Vyzvu na pouzitie zástavy
vydáva starosta , ktory zároven urőí spösob a trvanie vyzdoby.
4. Vlajka obce sa mőze pouzívaf aj vo verejnych sprievodoch a pri prílezitostnej vnútomej
vyzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti:
5. Ak sa pri vyzdobe pouzíva státna vlajka SR a obecná vlajka spoloöne, sú umiestnené v
rovnakej vyske vedl'a seba, priöom státna vlajka je umiestnená z öelného pohl'adu vl'avo (§ 8
ods. 6 zák. c. 63/1993 Z.z. o státnych symboloch SR a ich pouzívaní).
6. Vlajka obce sa vztyöuje zásadne na vlajkovy stoziar. Vlajka sa vztyöuje a sníma pomaly a
dőstojne, pri snímani sa nesmie dotykaf zeme.
7. Pri pouzivani a vyvesovaní zástavy musia byt dodrziavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesÍnie pouzif poskodená, ani zaspinená a nesmie sa zvazovaf do ruzice,
b) na zástave nesmie byt ziadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica,
smútoöny závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju pouzila alebo pouzíva.

§ 31
Peéat' obce Bohúűovo
1. Peéat' obce Bohúriovo tvorí erb obce s hrubopisom "OBEC BOHÚNOVO" .
2. Podrobné a závazné vyobrazenie peéate obce Bohúiíovo v mierke 1: 1 tvorí prílohu
starútu.
3. Peöat' obce sa pouzíva pri slávnostnych prílezitostiach - udelenie státneho oböianstva, na
peöatenie vyznamnych listín a dokumentov, pri overovaní kópií, podpisov a pod.
4. Peöat' uschováva starosta obce.

DRUHÁCAST
Cestné oböianstvo, obecné vyznamenania

a ceny

§ 32
Obecné zastupitel'stvo möze udelit' tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Cestné oböianstvo obce Bohúiíovo
b) Cena obce Bohúiíovo
c) Cena starostu obce Bohúiíovo
d) Odmeny.
§33

Cestné oböianstvo obce Bohúüovo
1. Osobám, ktoré sa obzvlást' vyznamnym spősobom zaslúzili o rozvoj a zvel'adenie obce,
ochranu jej záujmov a sírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili l'udské
poznanie vynikajúcimi tvorivymi vykonmí möze obecné zastupitel'stvo udelit' Cestné
oböianstvo obce Bohúiíovo.
2. O udelení öestného oböianstva rozhoduje obecné zastupitel'stvo spravidla na návrh starostu
3/5 vaösinou vsetkych poslancov.

c.

3 tohto

•
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3. O udeleni őestného obőianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
Listinu mozno vyhotovit' aj dvojjazyőne takym spösobom, ze druhé vyhotovenie je v jazykirpocteného.
4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na oslavách Dni Obce Bohúiíovo.
Cestnému oböanovi obce Bohúiíovo sa odovzdáva z dreva vyrezany erb obce s nápisom: öestny
oböan obce Bohúűovo,
meno a fok udelenia öestného obéianstva.
Poetény oböan sa pri tejto
prílezitosti alebo pri svojej prvej návsteve obce zapisuje do Kroniky obce Bohúiíovo.
5. Podrobnosti pre udel'ovanie cestného oböianstva obce möze obecné zastupitel'stvo upravit'
vseobecne závaznym nariadením.

§34
Cena obce Bohúűovo
1. Cena obce Bohúiíovo sa udel'uje za:
- vynikajúce tvorivé vykony a vyznamné vysledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospesnej
öinnosti,
- öinnost' osöb, ktoré sa vyznamnym spösobom priöinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
jej propagáciu doma i v zahraniöí,
- öinnost' osöb pri záchrane lurdskych zivotov a majetku obce a jej obéanov.
2. Návrhy na udelenie ceny mőzu obecnému zastupitel'stvu predkladat' poslanci, starosta, príp. aj
obőania obce.
Návrhy musia byt riadne odövodnené.
3. Cenu obce Bohúiíovo tvori listina s erbom o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné
öíslo laureáta, dátum udelenia, peőiatka obce a podpis starostu obce a vecny dar v hodnote, ktorú
aktuálne schváli obecné zastupitel'stvo.
4. Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
5. Cena obce sa rnöze aj opatovne udelit' tym istym osobám, najskör vsak po upJynutí troch rokov.
6. Vynimoőne sa mőze cena udelit' jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam.
V takomto pripade sa ce na odovzdá rodinnym príslusnfkom pocteného .

. § 35
Cena starostu obce Bohúűovo
1. Cenu starostu obce udel'uje starosta obce vybranym oböanom obce za ich úspesnú a zásluznú
őinnost' v prospech celej obce.
2. Cenu starostu obce Bohúiíovo tvorí listina s erbom obce a vecny dar v hodnote, ktorú aktuálne
schváli obecné zastupitel'stvo.
3. Evidencia udelenych cien sa vedie v Kronike obce Bohúiíovo, ktorá má obsahovat' mená,
hlavné údaje ocenenych, dátum udelenia cien, ako aj struőné zdövodnenie, pre ktoré boli
jednotlivym osobám udelené.

§ 36
Odmeny
Obecné zastupitel'stvo spravidla na návrh starostu mőze udelit' z obecnych prostriedkov vecné
dary a odmeny a to najma poslancom a inym obyvatel'om obce, prip. inym osobám za aktívnu
prácu v orgánoch samosprávy a vyznamny podiel na rozvoji obce.

§37
Kronika obce Bohúűovo
1. Kronika obce Bohúiíovo sa vedie v úradnom jazyku, ruöne písanou formou.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v roönych intervaloch.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoloöenského a hospodárskeho zivota obce. SÚ
hodnovemym svedectvom o udalostiach v obci, a o l'ud'och, ktorí sa priöinili o prospech zitia
miestneho spoloöenstva.
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3. Spracovaním

Z2Pil5OY

o kroniky je povereny obecny kronikár, ktorého menuje a odvoláva

o kroniky schval'ujú poslanci obecného zastupitel'stva.

ÖSMAHLAVA
POMOC PRI MIMORIADNYCB

SITUÁCIÁCH

§ 38
Pomoc obyvatel'om pri mimoriadnych situáciách
1. Obec je povinná poskytnút' obyvatel'ovi nevyhnutnú okamzitú pomoc v jeho núdzi spösobenej
zivelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalost'ou, najma zabezpeőif mu
prístresie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v case nebezpeéenstva povodne miestneho
vyznamu. V prípade nevyhnutnej potreby vyzaduje pomoc od fyzickych a právnickych osöb.
3. Obec zabezpeőuje evakuácie, doőasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvatel'stva,
podlá mozností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchrannych prác.
4. Obec je povinná pomáhat' pri likvidácii a odstraiíovani následkov zivelnej pohromy a havárií
prostredníctvom poverenyeli pracovníkov obce v spolupráci s d'alsími fyzickymi a
právnickymi osobami a organizáciami státu.
5. Starosta obce mőze ulozit' fyzickej a právnickej osobe povinnost' poskytnút' osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraiiovani následkov zivelnej pohromy a havárií, pokial' osobitny zákon
neustanovuje inak.
6. Fyzická a právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraiíovaní
následkov zivelnej pohromy ahavárií, má právo na náhradu úöelne vynalozenych nákladov.
Toto právo mőze voöi obci uplatnit' do 3 mesiacov odo dna zistenia nákladov, najneskőr vsak
do 2 rokov od ich vzniku, inak uvedené právo zaniká.

SPOLOCNÉ

DEVIAT
ABLA
VA
A ZÁ VERECNÉ USTANOVENIA

§ 39
1. Statút obce Bohúiíovo je základnou a najvyssou právnou norm ou obce Bohúiíovo.
2. Vsetky vseobecne závazné nariadenia obce, uznesenia obecnych orgánov a iné predpisy obce
musia byt v súlade s tymto statútorn.
3. Zmeny a doplnky tohto statútu schval'uje Obecné zastupitel'stvo v Bohúiíove 3/5 vaösinou
vsetkych svojich poslancov.
4. Tento statút obce Bohúiíovo bol schváleny Obecnym zastupitel'stvom v Bohúiíove diía 23. 06. 2011
uznesením
25/2011.
5. Diíom úőinnosti tohto starútu obce sa rusí Starút obce Bohúiíovo schváleny Obecnym
/
zastupitel'stvom v Bohúiíove dria 08.02.1995.
6. Tento starút obce nadobúda úőinnost' diíom 08.07.2011.

c.

V Bohúiíove

dűa 23.06.2011
Ing. Ágnes Takács
starostka obce

