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Obecné zastupiteťstvo v Chminianskych Jakubovanoch na zál<Laóe § 1 1, zrik.

SNR č. 36911990 Zb. o obecnom miadení v znení neskorších zmien

adoplnkov vydáva tento

S t a t ú t o b c e Chminianske Jakubovany

Prvá hIava

§1

úvodné ustanovenia

1/. Štatut obce Chminianske .Iakubovany upravuje v súlade so všeobecnými

záváznými právnymi predpismi najmá postavenie a pósobnosť obce. Práva

a povirrnosti obyvateťov obce. Záklaďné zásady hospodárenia

a ťrnancovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pósobnosť

obecného zastupitel'stv4 starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich

vnútornú štnrktúru, del'bu práce medzi nimi, fotmu a metódy ich práce, rieši

tiež širšie vďahy obce, symboly obce, udeťovanie čestného občianstvao cien

obce a odmien.

2l. Štat6t obce Chminianske Jakubovany je základným normatívno-právnym

a organizačným predpisom obce.



§2

Fostavenie obce

1/. Obec Chmin. Jakubovany je samostatný samosprávny tnemný celok

Slovenskej republiky zďtužujúci občanov, ktod majú na jej území trvalý

pobyt.

Územie obce Chminianske Jakubovany ťvorí katastrálny celok území

jej jednotliv}ch častí :

katastrálne územíe Chminianske Jakubovany

Zmeny územia obce Chminianske Jakubovany možno vykonať len v súlade

s osobitnými právnymi predpismi.

2l. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným

majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených

zákonom a všeobecne záv'aznými nariadeniami obce.

3l. Obec má právo na svoje obecné symboly.

4l. Lkladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len

zákonom.

§3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

li. Obyvateťom obce Chminianske Jakubovany je občan, ktory je v nej

prihlásený na tw aIý pobyt.



2/. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmá výkonom

svojich práv a povinností.

Tieto sú zakofuené v Ústave §3, odst. 2 a § 4 ods. 2 Zák 36911990 Zb

o obecnom zňaďení v zrtení zmien a doplnkov.

3/. Obec má voči občanom povirrrrosti stanovené zákonom a ďalšími

všeobecne závázrtými právnyrni predpismi.

4/. Na zéi<lade samosprávy obce sa má právo podiel'ať aj ten, kto má čestné

občiarrstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich

zvolení, ďalej nemajú právo hlasovať o dóležit}ch oté.zkach života aronroja

obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dóleži|fch

otázkach obce / miestne referendum/.

5l. Obec je povinná poskytnúť obyvatel'ovi obce nevyhnutnú okamžitu

pomoc vjeho náhlej núdzi spósobenej živelnou pohromou, haváriou alebo

inou podobnou udalosťou, najmá zabezpečiť mu pdstrešie, stravu alebo inú

nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§4

Samospráva obce Chminianske Jakubovany

1/. Obec samostatne roáoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so

samosprávou obce a jej majetku, ako osobitný zákontakéto úkony nezveruje

štátu, alebo inej právnickej alebo fuzickej osobe / § 4, ods. 1 Zak SNR č.

369/1990 Zb.

2/. Samosprávu obce Chminianske Jakubovany vykonávajú obyvatelia obce

prostredníctvom:



a/ orgánov obce,

b/ hlasovaním obyvateťov obce,

ci verejným z}tomaždením obyvatel'ov obce.

3l. Obec je povinná pri plnení úloh sarnosprávy spolupracovať

s podnikateťslrymi právnickými a ťyzic§mi osobami pósobiacimi v obci

ataktiež spolupracuje s ostatnými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť

v obci, ako aj so záujmovYmi združeniami obyvatefov obce.

4/. Na plnenie úloh samospráva obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec

vydáva všeobecné závázné nariadenia.

Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach,

v ktoých obec plní úlohy štátnej správy, m6že vydať nariadenie len na

základe splnomocnenia zákona av jeho medziach, takéto nariadenie nesmie

odporovať ani inému všeobecne záv'áznému právnemu predpisu.

Postup pri pdprave materiálov a podkladov pri prijímaní nariadení obce ich

vydávaní, ako aj spósob kontroly plnenie t/chto nariadení stanovuje zákon,

tento Štatut obce a Rokovací poriadok obecného zastupiteťstva

v Chminianskych Jakubovanoch.

5/. Obec vykonáva svoje samospráT ne funkcie vymedzené v Zák. SNR č.

36911990 Zb. §4, ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne

záv ázný ch právnych predp i soch.

Druhá hlava

§5

Majetok obce



ll" }ríajetok obce Chminianske Jakubovany fuoria všetky hnuteťné

a nehnutel'né veci vo vlastníctve obce a všetky pohťadáv§ a iné majetkové

práva obce a majetkové práva ostatných subjektov zložených. resp.

vyťvorených obcou. Obec móže zveňť svoj majetok do správy subjektom,

ktoré zaIoži|a, niadila, alebo dať do prenájmu.

2l.Majetok obce Chminianske Jakubovany sa používa najmá

- pre verejné účely,

- napodnikateťskú činnosť,

- nar4ýkon samosprávy obce.

Darovanie nehnutelhého maj etku j 
" 

neprístupné.

3/. Majetok obce, ktoď slúži pre verejné účely lnajmá miestne komunikácie

a iné verejné priestranstval je verejne pdsfupný a možno ho obvyklým

spósobom polůívať, ak jeho používanie obec obmedzila.

4l. Majetok obce určený na podnikateťskú činnosť slúži ako majetkový

základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie

možné fo.*y podnikateťskej činností.

5l. Majetok obce určený pre výkon samosprávy obce možno polůiť na

plnenie závázkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych

orgánov obce.

6/. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7l. Obec vystupuje vmajetkoúch vďaboch vo svojom mene amá

maj etkovú zodpovedn o sť, z t/chto vďahoch vyp\irvajúcq pokiať osobitné

predpisy neustanovujú inak.

§6



l/. Organy obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné

hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štáfirorn vlastníctve iných

fyzicl<ych alebo právnických osób, ktory bol obci zlrercný v prospech

romoja obce a jej občanov a ochrany a tvor§ životného prostredia.

2l. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok

zvefaďov ať, ct:rrá.oiríť a áodnocovať.

Sú povinní najmá:

- uďňiavať aužívať majetok,

- chrániť majetok pre poškodením, zničením, stratou alebo

zneužítím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, wátane

včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov

pred pdslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencií v súlade s platnou úpravou.

3l. Na rozmnožetie, zvel'aďovanie aúdržbu majetku obce možno

zorgarizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru

v súlade so všeobecnými závázrtými právnymi predpismi.

4 / . V maj etkov,ých veciach /maj etkovo-právnych zá|ežitostiacV obec Chmin.

Jakubovany koná v mene jej starosta/tka.

§7

l/. Obecné zastupiteťstvo móže zal<],adať, zriaďovať a kontrolovať

rozpočtové a pdspevkové organizácie ako aj právnické aj fyzické osoby

s majetkovou účasťou obce.



2l. Podrobný popis zak|adania" zriaďovania a kontroly rozpočtových

a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví

obecné zastupiteťstvo vo všeobecne záváznom nariadení.

3l.Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, resp. zriaďuje

v súlade s platnou právnou úpravou.

§8

Za použivanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s uznesením

obecného zastupiteťstva.

1l. Podrobnosti ohospodarení anakladaní smajetkom obce upravujú ,,

Zásady hospodarenia s majetkom obce Chminianske Jakubovany, ktoré

schval'uj e obecné zastupiteťstvo. "

2l. Z,ásady upravujú a bližšie rrymedzujú najmá:

- majetok obce Chminianske Jakubovany,

- nadobúdanie a prevody vlastnícťva obce,

- postup prenechávanie majetku obce do užívanie Szickým
a právnickým osobám,

- správa majetku obce,

- hospodarenie a nakladanie s pohťadávkami a majetkovYmi

právami obce,

- nakladanie s cennými papiermi,

- aukčný predaj vecí, kontrolu dodržiavania zásaď hospodárenia

s majetkom.

Tretia hlava



Finaneovanie a rozpočet obce

§10

Financovanie

l/. Obec financuje svoje potreby predovšet§m z vlastných pdjmov.

2l. Obec móže ťtnancovať svoje úlohy aj zprostriedkov zďružených s inými

občanmi, / mestamV prípadne s inými právnickými afyzickými osobami.

3/. Obci móžu bý poskltnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR.

§ 11

Rozpočet

1l. Zíkladom finančného hospodárenia obce Chminianske Jakubovany je

rozpočet obce zostavený na obdobie jedného kalendámeho roka

a schvaťovaflý obecným zasfupiteťstvom. Obecné zastupiteťsťvo schval'uje

tiež zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schval'uj e záverečný účet obce.

2l. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na

úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť / § 9, ods. 3

Zák. č. 36911990 Zb. v znerú zmien a doplnkov.

To isté sa týka záverečného účtu obce.

3i. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a ýdavkovú časť. Pdjmovú časť

rozpočtu obce tvoria najmá: pdjmy z miestnych daní, poplatkov, výnosy



majetku z obce, rozpočtových a príspevkových orgaŇzácií iných subjektov

s majetkovou účasťou obce, dotácie ,o ŠR SR a podiel na daniach.

4/. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme móže obec

roáodnúť o zavedení verejnej dávky / pdspevku, poplatku, naturálnom

plnení/ o vyhlásení dobrovolhej zbierky alebo o prijatí úveru alebo póžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovol'nej zbierky alebo o prijatí rlveru roáoduje obecné

zastupiteťstvo na návrh starostu obce.

5l. Prebyky obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6/. Účtovnícfuo ostave apohybe majetku obce, ovýnosoch pdjmoch,

o výdavkoch a o ťrnančných vďahoch k štátnemu rozpočtt1 v súlade

s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

7l. Obec móže využivať ekonomické nástroj e / dane, poplatky, pokuty, inél

ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8i. Výsledky hospodárenia obce, vrátane qýsledkov hospodárenia peňažných

fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorY schval'uje obecné

zasťupiteťstvo.

9/. Ročnú účtovnú uzávierku obce Chminianske Jakubovany overuje auditor

/§9 ods. 6, Zák. SN& č. 36911990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

§12

Rozpočtové provizórium

1/. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 31. januarom

rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodarenie do l. februára



rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteťstvom

rozpočtovým provizórium.

2l. Rozpočtové pdjmy a v}davky uskutočnené v čase rozpočtového

provizóňa sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom

zastupiteťstve.

3/. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia sa v období rozpočtového provizótia

obsahujú )) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

Chminianske Jakubovany, ktoré schval'uj e obecné zasfupitel'sťvo.

štvrtá hlava

Orgány obce Chmin. Jakubovany

§13

základné ustanovenia

ll. Orgány obce sú :

al obecné zastupiteťsťvo,

b/ starosta.

2l. Obecné zasfupiteťstvo zriaďuje podťa potreby alebo podťa osobitných

predpisov svoje orgány, ktor,ými sú:

a/ komisie,

b/ obecný hasičský zbot.

3/. Obecné zastupiteťstvo podťa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné

v.ýkonné a kontrolné orgény a určuje im náplň práce.



§14

Obecné zastupiteťstvo

1/. Obecné zastupiteťstvo je zastupiteťský zbor obce Chminianske

Jakubovany zložený z poslancov zvolených v priamych vol'bách obyvatelmi

obce Chminianske Jakubovany.

2l. Obecné zastupiteťstvo v Chminianskych Jakubovanoch má 9 poslancov.

3l. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sťubu poslancov

novozvoleného obecného zastupitel'stva.

§15

Útotry obecného zastupiteťstva

1/. Obecné zastupiteťstvo roáoduje o všetkých zíú<ladných otázkach obce

Chmin. Jakubovany a vykonáva svoju v}hradnú právomoc podťa § 11 ods. 3

Zák. SNR č. 369l199a Zb. o obecnom miaderu v mení neskorších zmien

a doplnkov.

2/. Obecnému zasfupitel'stvu je vyhradené najmá:

a/ wčovať zásady hospodárenia anakladania s majetkom obce, s majetkom

štáfu a iných právnických afyzíckých osób, dočasne prenechaným

o hospodárenia obce, schvalbvať najdóležitejšie úkony t}kajúce sa tohto

majetku a kontrolovať hospodarenie s ním,

bl schvaťovať rozpočet obce ajeho zíneny, kontrolovať jeho čelpania

a schvalbvať záverečný účet,



cl schval'ovať územný plán obce alebo jeho časti, koncepcie rozvoj

a jednotliv}ch oblastí života obce,

d/ rozhoďovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku

podťa osobitných predpisov, pokiať sa neuznesie, že rozhodnutie o tom

prenechá na hlasovanie obyvatel'ov obce podťa § 1 1 dos. 1. písm. bl Zák.

SNR č.36911990 Zb. v ntení neskorších zmien a doplnkov a okrem prípadu

o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodol na

základe petície hlasovaním obyvatel'ov obce podl'a § 11 a ods. 1, pís. cl

citovaného zákona,

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej

dávku a rozhodovať o pňjatí úveru alebo póžičky,

fl vyhlasovať hlasovanie obyvateťov obce a ntolávať verejné áromaždenie

občanov,

g/ uznášať a na nariadeniach obce,

h/ určovať orgarizáciu obecného uradu a určovať starostovi percento prémií

a plat obecného kontrolór4

W ziaďovať orgžny potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce,

V udeťovať čestne občianstvo obce, vyznítmenatúa a ceny,

m/ schvaťovať zmluvné prevody vlastrríctva nehnutelhého majetku,

n/ schvaťovať zmluvné prevody vlastníctva hnutelhého majetku nad

hodnotu 2.000.- Eur.

o/ schvaťovať nakladenie s majetkoými právami nad 2. 000.-Eur

p/ schvaťovať aukčný predaj vecí,

r/ stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

s/ schval'ovať štatut obce.

3/. Obecné zastupiteťstvo si móže vyhradiť rozhodnutie o akejkolŤek ďalšej

otéake obce.



4l. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteťstva, najmá

pdpravu a obsah rokovania, pdpravu materiálov a podkladov na rokovanie,

spósob uznášania sa a prijímania všeobecne závázných nariadení obce,

uznesení obecného zastupiteťstv4 spósob kontroly plnenia uznesenia

zabezpečovania úloh t}kajúcich sa obecnej samosprávy, stanovuje Rokovací

poriadok Obecného zastupiteťstva v Chminianskych Jakubovanoch.

§16

starosta obce

1/. Predstaveným obce a najvyšším v,ýkonným orgánom obce je starosta,

ktorého volia obyvatelia obce v priamych voťbách. Funkčné obdobie sa

končí zložerltm sl'ubu nového starosfu.

2l. Starosta obce je štafutárnym orgánom obce v majetku - právnych

vďaboch obce a pracovne právnych vďahoch pracovnfl<ov obce,

v administratívnych vďahochje správnym orgánom § 13 ods. 3. Zák SNR č.

36911990 Zb. o obecnom niadenív znení zmien a doplnkov.

3/. Starosta obce najmá:

al zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteťstva,

bi vykonáva obecnú správu,

cl zastupuje obec navonok vo vďahu k štátnym orgánom, k právnic§fm

a fyztckým osobám,

dl rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, ť}mto

štafutom alebo iným rozhodnutím obecného zasfupiteťstva vyhradené

obecnému zastupiteťstvu,

e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu apoužíva obecné insígnie,



fl podpisuje všeobecné závázné nariadenia obce a uzresenia obecného

zastupitel'sťva.

4/. Starostamóže pozastaviť výkon umesenia obecného zastupitefstva, ak sa

domnieva, že oďporuje zákonom alebo je pre obec zjavne neýhodné. Toto

svoje roáodnutie musí prerokovať v obecnej rade, však uznesením obecnej

rady ne jeviazaný.

§17

Zásttlpca starostu

1l. Starosta menuje zástupcu 60 dní od zLožetia sťubu starostu,ak tak

neurobí zásfupcu volí obecné zastupiteťstvo, ktoď je volený na celé funkčné

obdobie z poslancov obecného zastupiteťstva.

2/. Zástupca starostu zasfupuje starostu počas jeho nepdtomnosti alebo jeho

nespósobilosti na ýkon funkcie. Starosta móže zásfupcu starostu

kedykoťvek odvolať.

3/.Ak je ziadená obecná rada zástupca starosťu je jej členom .

4l. Zásttlpca starostu počas nepdtomnosti starostu alebo jeho nespósobilosti

na výkon funkcie:

al zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteťstva a obecnej rudy,

b/ nesmie zasahovať do ýlučnej pósobnosti starostu /§ 13. ods. 3 Zak. SNR

č.369l199a Zb. v znení zmien a doplnkov/,

ci vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteťsťva,

ď/ ňadi a vedie obecné komisie,

e/ vykonáva a koordinuje správu daní a poplatkov.



5l. Zástllpca starostu zabezpečuje pdpravu zasadnutí obecného

zastupiteťstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami

obecnej raďy atiež pdpravu zasadaní obecnej rady-

6l. Zástupca starostu v súčinnosti s odbomými oddeleniami obecného uradu

koordinuje činnosť všetkých komisií zastupitel'stva a poskytuje poslancom

a členom komisií informácie pre phenie úloh.

7/. Podrobnejšiu úpravu pósobnosti zástupcu starosfu obsahuje Organizačný

poriadok Obecného uradu v Chminianskych Jakubovanoch.

§19

obecná rada

1i. Obecnáraďa je zloženáz 3 poslancov obecného zastupiteťsfua.

Obecnú radu volí obecné zastupiteťstvo, ktoré ju m6že odvolávať pripadne

aj niektorého z jej členov.

§20

Komisie obecného zasťupiteťstva

1l. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasne poradné, iniciatívne

a kontrolné obecné zasfupiteťstvo.

2/. Komisie sú z|ožené z poslancov obecného zastupiteťstva a obyvateťov

obce zv olený ch obecným zasfupiteťstvom z radov odbomíkov.



3/. Obecné zastupíteťstvo volí predsedu komisie _ ním je vždy poslanec

obecného zastupiteťstva - a členov komisie avymedzuje im úlohy podťa

miestnych podmienok a potrieb.

4l . Kažďákomisia sa skladá z ptedsedu komisie , 2 čIenov komisie .

predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, moláva je schódze a riadi ich

priebeh spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program

schódze,

- zostavuje plán činností,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného

zastupiteťstva,

- zasfilpuje komisiu navonok.

členovia komisie:

- spoločne s predsedom komisie ,rypracúva návrh činností komisie,

- vedie písomné záznamy o schódzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou

komisie,

- plrú ďalšie úlohy, ktorymi ho komisia poverí.

4l. Obec Chminianske Jakubovany má vfiorené tieto stále komisie:

- ťrnančná komisia,

- komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

- komisia pre kulťuru a šport

- komisia na ochranu verejného záujmu

5l. V pdpade potreby a vhodnosti vyťvod obecné zastupiteťsWo ďalšie

komisie.

6/. Komisie na úseku, pre ktoré boli zriadené najmá:



_ kontrolujú spósob realizácie uznesení obecného zastupiteťsfva

a obecnej raďy, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce,

prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej

ďozerajú na podnikateťsku a investičnú činnosť v obci, kontrolujú

ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety prípadne

pripomienky obyvatel'ov obce.

7l. Komisie sa schádzajú podťa potreby, najmenej však jedenkrát za dva

mesiace. Komisie moláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania

a uznášania si komisia stanoví na prvom svojom zasadaní.

8/. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§21

Obecné úrady

l/. Obecný urad je výkonným orgánom obecného zastupiteťstva a starosfu,

zložený z ptacovníkov obce.

2l. Obecný urad vykonáva odbomé, administratívne, orgarizačné práce

súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmá:

- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

- pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie

obecného zastupiteťstva, obecnej rady a komisií obecného

zasfupiteťstva,

- pripravuje roáodnutia starosfu vydávané v správnom konaní,

v daňovom a poplatkovom konaní,

- vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupitel'stva

a rozhodnutia starostu,



- koordinu.je činnosť organizácií a ďalších subjektov vyfvorenych

obcou,

_ organizačno_technický zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy

prenesenej na obec.

Obecný urad nerná právnu subjektivitu.

3l.Prácu obecného uradu vedie a organizuje starosta obecného uradu.

4l.Ynútorrnú organizáciu obecného úradu, najmá jeho organizačné členenie,

pósobnosť jednotlivých útvarov, zásaďy riadenia, zásady otganízačnej

štruktury úradu atiež ich vzájonné vďahy obecného úradu obsahuje

Orgaruzaěný poriadok Obecného úradu v Chminianskych Jakubovanoch.

piata hlava

Hlasovanie obyvateťov obce

§25

1/. Hlasovanie obyvateťov obce Chminianske Jakubovarry o najdóležitejších

oté.r;kach živ ota a rc nr oj a ob ce lyhl asuj e ob e cn é zastup ite ťstv o.

2/. Obecné zastupiteťsťvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateťov obce, ak ide

o návrh: l 7I a ods. 1 . Zák. SNR é. 36911990 Zb. v znení zmien a doplnkov/

al nazlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

bl na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na vedenie

a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podťa

uznesenia obecného zasfupitel'stva roáodnúť v miestnom referende,

c/ petície skupiny obyvateťov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku

dňu podania tejto petície.



3/. Obecné zasfupitel'sťvo móže vyhlásiť hlasovarrie obyvateťov obce aj pred

rozhodnutím o ďalších veciach, t|kajúcich sa postavenia a rozvoja obce

alebo živ ota obyvateťov obce.

4l. I[lasovanie obyvatelbv obce je p|atné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná

váčšina obyvateťov obce oprávnených voliť podl'a zákona o vol'bách do

orgánov samosprávy obce. Roáodnutie oblvatefov obce je prijaté, ak za

návrh predložený na hlasovanie, hlasovala nadpolovičná váčšina voličov,

ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5/. Podmienky, spósob a formu uskutoěnenia hlasovania obyvatel'ov obce,

obecné zastupiteťstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záváznom

nariadení.

šiesta hlava

§26

Verejné zbromaždenie obyvateťov obce

l/. Na prerokovanie obecných vecí móže obecné zasfupiteťstvo zvolať

verejné zfvomaždenie obyvateťov obce alebo jeho častí.

2l. Obecné zastupiteťstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateťov obce

prípadne jeho častí vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateťov obce,

- ak o to požiada% poslancov obecného zasfupiteťstva.

3i. Obecné zastupiteťstvo sa móže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej

dóležitej otéake, t}kajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie obyvateťov

obce resp. jeho častí.



4/. Podmienky organizov atia a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako

aj podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako

aj podmien§ hlasovania móže obecné zastupiteťstvo upraviť podrobne vo

v šeobecne záv áznom nariadení.

5/. Verejné zhromaždenie moláva oznámenkn na úradnej tabuli na

Obecnom úrade v Chminianskych. Jakubovanoch, pripadne iným vhodným

spósobom / vyhlásením v MR/. O prerokovanej problematike spisuje

písomná zápisruc4 ktorej súčasťou musí bý prezenčná listina prítomných

obyvateťov obce, resp. časti obce.

siedma hlava

Poslanci obecného zastupiteťstva

§27

úvodné ustanovenia

Il. Poslancov obecného zastupiteťstva volia obyvateťov obce priamych

vol'bách. Spósob vol'by a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi

predpismi.

2l. Poslartci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dóvery

svojich voličov. Pri ýkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami,

resp. záujmami časti obyvatelbv. Vykonávajú ju v súlade s ústavou,

s ústavnými a ďalšími zákonni.

§28



Vznik a zá.r;lík poslaneckého mandátu

tl. Poslanec nadobúda svoje práva apovinnosti zvolením. Postup pri

vol'bách upravuj e osobitný zžů<on.

2l. Platnosť vol'by poslancov overuje na návrh mandátnej komisie obecného

zastupiteťstva.

3l. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvoleni4 ztoženia sl'ubu

a končí dňom skončenia volebného obdobia.

Mandát poslanca zanikne vtedy, keď sa bez véĚnebo ddvodu

a ospravedlnenia nezúčastní sa zasadaní Obecného zastupiteťstva, alebo jeho

práca je nezodpov edná" l'ahostaj ná a nefunkčná.

§29

Práva a povinnosti poslancov

1/. Poslarrec je oprávnený najmá:

a/ predkladať obecnému zastupiteťstvu a ostatným orgánom samosprávy

obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b/ interpelovať starostu, resp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa

ich práce,

cl požaďovať od vedúcich rozpočtoých, pdspevkoqfch organizácií a ich

subjektov s majetkovou podstatou - účasťou obce vysvetlenia vo veciach

|ýkajúcich sa ich činností,



dl požadovať informácie o vysvetlenie od §zických a právnických osób,

ktoré vykonávajú v obci podnikateťskú činnosť vo veciach t}kajúcich sa

dósledkov ich podnikania v obci.

el zúěastňovať sa na previerkách, kontrolách, na vybavení sťaŽnostÍ,

oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú samosprávy obce,

fl požadovať vysvetlenia od štátrych orgánov vo veciach potrebných pre

riadny qýkon poslaneckej funkcie.

2/.Poslartec je povinný najmá:

al zložiť sl'ub zákonom predpísaný na prvom zasadnutí obecného

zastupiteťstv4 ktorého sa áčastní,

bl zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zasfupiteťstva ajeho orgánov,

do ktorych bol zvolený,

cl ďoďržiavať Štatut obce Chminianske Jakubovany a Rokovací poriadok

Obecného zastup iteťstva v Chminianskych Jakubovanoch,

d/ obhajovať záujmy obce a jeho obyvatelbv.

3i. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činností

a činností Obecného zastupiteťstva.

§30

Náhrady poslancov

1/. Funkcia poslanca sa zásadne vykonávabez prerušenia pracovného alebo

obdobného pomeru.

Za jej qfkon však móže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada

skutočných v,ýdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca



vznikli a to podťa osobitných platrrých predpisov pre pracovníkov

v pracovnom pomere.

2/. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani

narokoch vyplYvajúcich z pracovného pomeru.

3l Starostovi a poslancom obecného zastupiteťswa, ktod sú pre ýkon
funkcie uvol'není zo zamestnania sa zachováva pracovný pomef, namiesto

mzdy impatň odmena / platl.

Ósma hlava

Yďah obce k okolit}m obciam a mestám

1/. Veci spoločného záujmu obce Chmin. Jakubovany a okolit}ch miest

a obcí sa riešia dohodou obce s okolit/mi mestami a obcami"

2l. Obec móže k obhajobe práv azáujmov vyfiárať združenia, nadvázovať

partnerské vďahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov abý
č l en om me dztnárodných zdnňení mi e stnych org ánov.

Deviata hlava

Yzťahy sa štátom, s právnickými afyzickYmi osobami, s politickými

stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

§32

1/. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmá

s VÚC a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej



správy, právnickými a ýzickYmi osobami, vysokými školami, r4fskumnými

ústavmi, ďalšími štátnymi orgánmi / prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.

2l. Obec spolupracuje pri zabezpečovani rozsroja obce na prospech obce

s podnikateťskými, právnickými a občianskymi zdnňeniami, ktorr pósobia

nauzemi obce.

Desiata hl,ava

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

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§37

úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteťstvo móže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

ď čestné občiansťvo obce Chnrinianske Jakubovany,

b/ cena obce Chminianske Jakubovany,

cl cena starostu obce Chminianske Jakubovany,

d/ odmeny.

§38

Česmé občiansfuo obce Chminiarrske Jakubovany



1/. Osobám, ktoré zvlášť ýznamným spósobomzaslíůili o rozvoj

azvetadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena alebo

ktod obohatili l'udské poznanie vynikajúcimi tvorivlmi qýkonmi, móže

obecné zastupiteťsťvo udeliť Čestné občianswo.

2l. O udelení čestného občianstva roáoduje obecné zastupiteťstvo

spravidla na návrh starostu 3/5 váčšinou všetk;ich poslancov.

3l. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktoru podpisuje

starosta.

4/. Listinu možno vyhotoviť aj ďvojjazyčne talqfm spósobom, že druhé

vyhotovenie je v jurykupocteného.

5/. Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na

mimoriadnom zasadnutí obecného zasťupiteťstva. Poctený občan sa pri

tejto pdležitosti alebo svojej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce

Chmin. Jakubovany.

6/. Podrobnosti pri udeťovanie čestného občianstva obce móže obecné

zastupiteťstvo upraviť všeobecne záv'azným opatrením l naňadením/

§39

Cena obce Chminianske Jakubovany

1/. Cena obce Chminianske Jakubovany sa udel'uje za:

- vynikajúce tvorivé výkony avýznamné výsledky vedeckej,

technickej, umel eckej, pub licistickej a verej no-pro spe šnej činno sti

- činnosť osób, ktory saýznamným spósobom pričinili

o hospodarslcy a kulturny romoj obce, jeho propagáciu doma

av zahranlčí



- činnosť osób pri záchrane ťudských životov a majetku obce a jeho

občanov

2/. Návrhy na udelenie ceny móžu obecnému zastupiteťstvu predkladať

poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne

odóvodnené.

3/. Cenu obce Chminianske Jakubovany tvod peňažítá odmena 200. -
Eur. K cene sa vydávapotvrdenie lprevkaz/ o jeho udelení, v ktorom je

uvedené meno, adresa, rodné číslo, dátum udelenia, pečiatka obce

a podpis starostu.

4l. Cena obce Chminianske Jakubovany sa móže udeliť ročne najviac

páťV,rát.

5l. Cenaobce Chminianske Jakubovany sa móže aj opátovne udeliť ťým

istým osobám najskór však po uplynutí 2 rokov.

6/. Výnimočne sa móže cena udeliť jednotlivcom i po jeho smrti- in

memoriam. V takom prípade sa ceny móžu odovzdať rodinným

príslušníkom pocteného.

§40

cena starostu obce

1i. Cenu starostu obce udeťuje starosta obce - občanom obce za úspešnú

a záslužnú čirurosť v prospech obce.

2l. Cenu starostu obce Chminianske Jakubovany tvorí vecný dar

v hodnote, ktorú každoročne schval'uje obecné zastupiteťstvo.

3l. Cena starosfu sa móže udeliť ročne najviac l0 - krát.



4/. Evidencia sa vedie v kronike obce Chminianske Jakubovany, ktorá má

obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj

struěné zdóvodnenie, pre ktoré boli jednotliqim osobám udelené.

§42

Tretia časť- Kronika obce Chminianske Jakubovany

1/. Kronika obce Chminianske Jakubovany sa vedie v úradnom jazyku,

príp. v jazykupríslušnej rrarodnosti.

2l. Zápisy do kroniky sa zapisujú v štvďročných intervaloch. Zápisu

chronologicky dokumentujú fa\<ty zo spoločenského a hospodarskeho

života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci

a o l'uďoch, ktod sa pričinili o prospechžjtiamiestneho spoločenstva.

3/. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár,

ktorého menuje a odvoláva starosta.

4/. Textjednotliv,ých štvďročných zápisov do kroniky schval'uje obecná

rada po predbežnorn prerokovaní avyjadrení-

Jedenásta hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§43

Fomoc obyvateťov pri mimoriadnych situáciách



1/. Obec je povinná poslrytnúť obyvateťovi obce nevyhnutnú pomoc

v jeho núdzi spósobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou

podobnou udalosťor; najmá zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo

materiálnu pomoc.

2l. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase

nebezpečenstva póvodne miestneho ýznamu. V pdpade nevyhnutnej

potrebu vyžaduje od Szick}ch a právnic§ých osób plnenie všeobecných

povinností pri ochrane pred povodňami.

3l. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie

evakuovaného obyvateťstvq podťa možnosti ochranu majetku

a vypracúva plany záchranrtých prác.

4l. abec je povinná pomáhať pri likvidáclí a odstraňovaní následkov

živelnej pohromy abaváňí prostredníctvom obecného hasičskeho zboru

v spolupráci s ďalšími právnickými aíyzickými osobami aorganizáciami

štátu.

§44

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

1/. Starosta obce móže uložiť právnickej alebo |zzickej osobe povinnosť

poslqrtnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov

živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon

neustanovuje inak.

2l. Právnická alebo tyzícká osob4 ktorá poskýla osobnú alebo vecnú

pomoc má právo na polovičnú náhradu účelne vynaložených nákladov.



Toto právo m6že uplatnit' do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov,

najneskór do 2 rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§45

Spoločné a záverečné ustanovenia

1/. Štatút obce Chminianske Jakubovany 1e záklaďnou právnou normou

obce Chminianske Jakubovany.

2l. Všetky všeobecné závázné nariadenia obce, uznesenia obecných

orgánov a iné predpisy obce musia byt'v súlade s týmto štatútom.

3l. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvafuje obecné zastupitel'stvo 3/5

váčšinou všetkých poslancov.

4l. Štatút obce Chminianske Jakubovany bol schválený obecným

zastupitel'stvom v Chminianskych Jakubovanoch L3.I2.20lI.

5l. Štatút obce Chminianske Jakubovany nadobúda účinnosť dňa

1.1.2012.

V Chminianskych Jakubovanoch 12.12.20lt

.//,

Jozef Lukáč

starosta obce


