OBEC

JABLONOVÉ

Všeobecne záväzné nariadenie čís. 4/2004
o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom na základe zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijalo toto
všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod pre Základnú školu Jablonové
1.-4. ročník.
Čl. 2
Určenie obvodu
Pre Základnú školu Jablonové 1.-4. ročník sa podľa § 8 ods.1 zákona 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určuje školský obvod OBEC JABLONOVÉ a VOJENSKÝ OBVOD ZÁHORIE – časť spadajúca do k.ú. Jablonové.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmena školského obvodu je možná len uznesením obecného zastupiteľstva.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom Jablonové.
Jablonové 18.6.2004

Štefan Hilka
zástupca starostu

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválená OZ Jablonové dňa 18.6.2004
Uznesením číslo A2/2004 .

D O H O D A
zriadení spoločného školského obvodu základnej školy
Zriaďovateľ školy: Obec Lozorno
Zastúpený:
Ľubomír Haramia – starosta
IČO:
00304905
Obec Jablonové
Zastúpená:
IČO:

Štefan Hilka – zástupca starostu
00304808

Čl. 1
Obec Lozorno ako zriaďovateľ Základnej školy v Lozorne, zastúpená starostom Ľubomírom Haramiom a Obec Jablonové, zastúpená zástupcom starostu Štefanom Hilkom uzatvorili
v zmysle zák. 596/2003, § 8, odst. 2 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov túto dohodu o zriadení spoločného školského
obvodu.
Čl. 2
Obec Lozorno a Obec Jablonové zriaďujú spoločný školský obvod Základnej školy
Lozorno pre ročníky 5. – 9. povinnej školskej dochádzky, nakoľko v obci Jablonové je
základná škola pre 1.-4. ročník.
Čl. 3
Zmena tejto dohody sa môže urobiť len so súhlasom obidvoch strán, ktoré zmluvu uzatvorili.

Lozorno 17.6.2004

Za Obec Jablonové:

Za Obec Lozorno:

Návrh
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom na základe § 24 ods. 1 písm c/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Štatút obce JABLONOVÉ
Úvodné ustanovenia
Štatút obce Jablonové upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä
postavenie obce, obyvateľov obce, orgány obce, deľbu práce medzi nimi, základné zásady
hospodárenia s majetkom obce, spoluprácu obcí, medzinárodnú spoluprácu, symboly obce,
udeľovanie čestného občianstva, vyznamenaní obce.
I.časť
Čl. 1
Postavenie obce
1. Obec Jablonové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré na jej území majú trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených osobitným zákonom a Smernicou obce hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami.1/
2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti
a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Čl. 2
Územie obce
Územie obce tvorí katastrálne územie Jablonové. Zmeny územia obce Jablonové možno
vykonať len v súlade s osobitnými predpismi. 2/,
Čl. 3
Obyvatelia obce
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv
a povinností, ktoré sú zakotvené v § 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
3. Obyvateľ obce 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 verejných 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,
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e/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na
verejné účely,
f/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku,
g/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
4. 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.
5. 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.
6. Na samospráve obce má právo sa podieľať v rozsahu uvedenom v § 3 ods.6 zákona o obecnom zriadení 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 alebo dlhodobý pobyt,
c/ má čestné občianstvo obce.

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
takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba .
2. Samosprávu obce Jablonové vykonávajú obyvatelia obce
a/ orgánmi obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.
3. Obec vykonáva samosprávne funkcie určené v § 4 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a to 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/ zotavuje 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 osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva
záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
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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, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
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, na vzdelanie, kultúru, telesnú kultúru a šport,
i/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
určuje pravidlá času predaja v obchodoch,
j/ obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných zón a utvára vhodné
podmienky na bývanie v obci,
k/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečovania potrieb obyvateľov obce a
rozvoja obce,
l/ zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje príspevkové organizácie
a zariadenia,
m/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o/ zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt,
p/ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,3/
r/ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s/ vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
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 hnutiami, s občianskymi
združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
6. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydáva Všeobecne záväzné nariadenia
v zmysle § 6 zákona o obecnom zriadení. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej
správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
II. časť
Čl. 5
Orgány obce Jablonové
1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.4/
3. Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom zriaďuje:
a/ obecnú radu
b/ komisie obecného zastupiteľstva
c/ hlavného kontrolóra
d/ obecný hasičský zbor
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4. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a/ starostu obce
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 (napr. zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)
Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené v súlade so zákonom o obecnom zriadení:
a/ určovať počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie,
b/ určovať počet členom obecnej rady
c/ voliť a odvolávať - zástupcu starostu
- obecnú radu
- hlavného kontrolóra
d/ vymenúvať a odvolávať veliteľa obecného hasičského zboru na návrh strarostu
e/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
f/ schvaľovať rozpočet obce a rozpočtové opatrenia, kontrolovať čerpanie rozpočtu a
schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o
obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí
ručiteľského záväzku, schvaľovať tvorbu a použitie peňažných fondov,
g/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
h/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej
dávky,
ch/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja
obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
i/ uznášať sa na nariadeniach,
j/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods.1 zákona o obecnom zriadení,
k/ určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra,
l/ zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
m/ schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného
predpisu (zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme), ako aj ďalšie
vnútorné predpisy (rokovací poriadok a pod.)
n/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
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zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriadenie spoločného
obecného úradu,
p/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
r/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
s/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
t/ schvaľovať štatút obce.
3. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací
poriadok Obecného zastupiteľstva Jablonové.
4. Postavenie obecného zastupiteľstva upravuje § 10, 11,11a, 11b, 12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Starosta obce Jablonové
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje
uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od
jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.Uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu prerokuje v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
5. Ak bol výkon uznesenia takýmto spôsobom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
6. Starosta môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do 200.000,- Sk, ak:
a/ poruší nariadenie
b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest,
c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
7. Postavenie starostu upravuje § 13, 13a zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení.
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Čl. 8
Zástupca starostu obce
1. Starosta obce má jedného zástupcu starostu, ktorého na návrh starostu volí obecné zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2.Zástupcovi starostu obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov
a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
3. Zástupca starostu je zároveň členom obecnej rady.
4. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutia obecného
zastupiteľstva a obecnej rady.
5. Postavenie zástupcu starostu upravuje § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 9
Hlavný kontrolór obce
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a
odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju
činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
2. Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,
ako aj hospodárenie príspevkových organizácií obce,
b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich
schválením v obecnom zastupiteľstve,
c/ predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
f/ kontroluje vybavovanie sťažností, podnetov a petícií občanov, ktoré boli podané na obec
g/ vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obce.
3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecnej rady a obecného zastupiteľstva
s hlasom poradným.
4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj
do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania
s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
5. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 10
Obecná rada
1. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo
kedykoľvek odvolať. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Jej členmi sú spravidla predsedovia komisií obecného zstupiteľstva.
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2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
3. Obecná rada sa schádza podľa potreby, jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce, v jeho
neprítomnosti zástupca starostu.
4. Obecná rada najmä:
a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva
prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií a poslancov obecného zastupiteľstva
b/ pripravuje a prerokúva materiály, ktoré budú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a zaujíma k nim stanoviská,
c/ plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.
5. Postavenie obecnej rady upravuje § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Čl. 11
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo určuje počet členov komisie a určuje im úlohy podľa potrieb
a podmienok.
4. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Schôdze zvoláva a vedie predseda komisie.
5. Postavenie komisií upravuje § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Čl. 12
Obecný úrad Jablonové
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a 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 všetkých rozhodnutí starostu vydávaných v správnom
konaní,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e/ zabezpečuje výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na obec,
3. Pracovníci obecného úradu sú priamo podriadení starostovi, ktorý organizuje prácu obecného úradu.
4. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
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III. časť
Čl. 13
Hlasovanie obyvateľov obce
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o:
a/ zmenu názvu obce
b/ odvolanie starostu ( § 13a ods.3 zákona o obecnom zriadení),
c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov ( § 11a ods.3 zákona
o obecnom zriadení)
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím
o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
3. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania
obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej
tabuli.
Čl. 14
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie dôležitých vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy, ak o to požiada:
a/ 30 % poslancov obecného zastupiteľstva
b/ petíciou najmenej 20 % oprávnených voličov obce
3. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli a vyhlásením v miestnom
rozhlase.
4. Na konaní verejného zhromaždenia sa spisuje prezenčná listina prítomných obyvateľov
a základné veci, ktoré boli predmetom rokovania verejného zhromaždenia.
IV. časť
Čl. 15
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
nestanoví 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 komunikácie, parky a iné verejné priestranstvá sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať, ak ich používanie
obec neobmedzila.
6. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a Smernica o zásadách hospodárenia s obecným majetkom.
7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad v súlade s osobitnými pred-
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8. Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce je starosta.
Čl. 16
Financovanie obce, rozpočet obce a rozpočtové opatrenia
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a/ príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania
b/ výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov
c/ podiely na daniach v správe štátu
d/ iné príjmy
2. Obe môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, možno obci poskytnúť nenávratnú štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
4. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
5. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môže obec zriadiť spoločný fond: správa
fondu sa vykonáva podľa dohodnutých pravidiel.
6. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka. Rozpočet musí byť vyrovnaný.
7. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým
a fyzickým osobám.
8. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli obecného úradu
tak, aby sa k nemohli vyjadriť obyvatelia obce.
9. Prebytok rozpočtu obce na konci kalendárneho roka možno previesť do mimorozpočtových
fondov obce alebo do rozpočtu pre nasledujúci kalendárny rok.
10. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.5/ Ročnú účtovnú závierku obce overuje
audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.6/
11. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,
tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov a ďalšie pravidlá ustanovuje zákon NR SR č.
303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
12. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31.12.bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu
rozpočtu obce.
13. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do
rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
14. Ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať rozpočtovými opatrením.
15. Rozpočtovými opatreniami sú:
a/ presuny rozpočtových prostriedkov
b/ povolené prekročenie položky výdavkov
c/ viazanie rozpočtových prostriedkov
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V. časť
Čl. 17
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Poslanec obecného zastupiteľstva je volený v priamych voľbách na volebné obdobie
štyroch rokov. Spôsob voľby upravuje osobitný predpis (zákon o voľbách do orgánov
samosprávy č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Počet poslancov určuje obecné zastupiteľstvo.7/
2. Poslanec obecného zastupiteľstva 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 organizačný a rokovací poriadok,
d/ obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený najmä
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b/ interpretovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
c/ požiadať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkách, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce,
f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie
4. Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a výkon poslaneckej funkcie upravuje §
25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 18
Spolupráca obcí
Vnútroštátna spolupráca a medzinárodná spolupráca
1. Obec môže spolupracovať na základe zmluvy s obcami a mestami za účelom uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti.
2. Obec môže na základe zmluvy zriaďovať združenia obcí,8/ zriaďovať alebo zakladať
právnické osoby podľa osobitného predpisu.9/
3. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými správnymi celkami
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. Uzavieranie medzinárodných dohôd podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva a vzťahuje sa na ne ustanovenie § 21
zákona o obecnom zriadení.
Čl. 19
Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami,
hnutiami a občianskymi združeniami
V záujme plnenia samosprávnej pôsobnosti a prenesenej pôsobnosti štátnej správy obec Jablo-
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nové spolupracuje s orgánmi štátu, s právnickými osobami a fyzickými osobami, s politickými stranami, politickými hnutiami a občianskýnmi združeniam.
VI. časť
Čl. 20
Symboly obce
1. Symboly obce sú: a/ erb obce
b/ vlajka obce
c/ pečať obce
2. Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto Štatútu
3. Právnické a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.
4. Erbom obce a zástavou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu obce.
5. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi obce zodpovedá ten, kto ich použil.
6. Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pri slávnostnom zhromaždení, pri
príležitosti stretnutí s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec, pri slávnostných obradoch v obradnej sieni Obecného úradu Jablonové a pod. starosta obce používa insígnie obce,
ktoré tiež uschováva.
Čl. 21
Erb obce
1. Erb obce bol posúdený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR dňa 24.4.1998, ktorá
ho zaregistrovala pod signatúrou HR 128/J-40/98.
2. Erb obce Jablonové má takúto podobu: v červenom štíte strieborné rameno, držiace kyticu
strieborných jabloňových kvetov, tvorenú tromi rozvinutými kvetmi a medzi nimi štyrmi
pukmi, všetko na zelených stopkách, v horných rohoch štítu ešte po jednom kvete.
3. Erb obce sa používa na písomnostiach obce, na propagačných materiáloch, pri slávnostných
príležitostiach, pri prezentácii obce a pod.
Čl. 22
Vlajka a zástava obce
1 Vlajka obce vychádza z farieb erbového znamenia a tvorí ju šesť pozdĺžnych pruhov vo
farbách: žltej (1/10), červenej (2/10), zelenej (2/10), bielej (2/10), červenej (2/10), žltej
(1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi
do tretiny jej listu.
2. Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka avšak rozmery a pomer strán nie
je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť ja dlhšia.
3. Vlajka a zástava obce sa používa pri významných udalostiach obce.
Čl. 23
Pečať obce
1. Pečať obce tvorí erb obce s kruhopisom „OBEC JABLONOVÉ“ v slovenskom jazyku
2. Pečať obce uchováva starosta obce
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3. Pečať obce sa používa:
a/ na pečatenie významných listín a dokumentov
b/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Jablonové
c/ v ďalších prípadoch určených starostom obce.
Čl. 24
Čestné občianstvo obce
1. Osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce alebo obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo
obce.
2. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo nezakladá štátne občianstvo.
3. Návrh na udelenie čestného občianstva predkladá starosta obce a obecná rada.
4. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listina sa
pečatí pečaťou obce. Ak sa čestné občianstvo udeľuje cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku toho, komu sa čestné
občianstvo udeľuje.
5. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Čestný
občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do „Pamätnej knihy obce Jablonové“.
6. Osoba, ktorej bolo udelené čestné občianstvo obce, má právo podieľať sa na samospráve
obce v rozsahu určenom v § 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
7. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan obce nie je tejto pocty hoden.
Čl. 25
Vyznamenania obce
1. Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, výkony ktoré reprezentujú
určitú oblasť športu alebo kultúry alebo ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu
rozvoju obce, môže obecné zastupiteľstvo odmeniť udelením „Ceny obce Jablonové“.
2. Cenu obce Jablonové vyjadruje plakety zobrazujúca pečať obce.
3. Cenu obce udeľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu a obecnej rady.
4. Odovzdanie ceny obce sa vykoná slávnostným spôsobom.
5. Činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce, môže byť ocenená udelením vyznamenania
“Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj obce“.
6. Udelenie „Ceny obce Jablonové“ a “Verejného uznania za zásluhy o rozvoj obce“ je spojené so zápisom do „Pamätnej knihy obce“.
Čl. 26
Kronika obce
1. Obec Jablonové vedie svoju kroniku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Zápisy dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a o ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v obci.
Kronikár pri získavaní podkladov spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami na území
obce.
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3. Kronikára vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
Čl. 27
Pamätná kniha obce Jablonové
1. Pamätná kniha obce Jablonové sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do pamätnej knihy obce Jablonové sa vykonávajú pri príležitosti:
a/ udelenia Čestného občianstva obce Jablonové
b/ udelenia Ceny obce Jablonové
c/ udelenia Verejného uznania za zásluhy o rozvoj obce
d/ významných udalostí obce
e/ významných návštev obce
f/ významných životných jubileí občanov obce Jablonové, ktorí sa pričinili o jej rozvoj
g/ mimoriadnych významných príležitostí občanov obce Jablonové.
VII. časť
Čl. 28
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Jablonové upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
najmä postavenie a pôsobnosť obce, jej orgánov, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, rieši širšie vzťahy obce,
symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a vyznamenaní.
2. Ďalšie skutočnosti, vzťahy a podrobnosti, ktoré neupravuje tento štatút sa riadia ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
3. Štatút obce Jablonové, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo Jablonové
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. Súčasťou Štatútu je vyobrazenie erbu obce a vyobrazenie vlajky obce.
5. Samostatnými prílohami Štatútu sú:
a/ Rokovací poriadok orgánov obce
b/ Všeobecne záväzné nariadenia obce.
Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom Jablonové dňa ...........................

Starosta obce:
1/ zákon č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2/ § 52 zák.NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľostiam
3/ zákon NR SR č.195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zák. 599/2003 o dávkach a príspevkoch
v hmotnej núdzi
4/ napr.zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
5/ zák. 431/2002 o účtovníctve
6/ zák. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien
7/ zákon SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
8/ § 20b a nasledovných zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
9/ Obchodný zákonník, zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších zmien, zákon NR SR č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

