Obec Závažná Poruba
Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) v spojení s
§24 ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov s c h v a ľ u j e tento

ŠTATÚT OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Štatút obce Závažná Poruba (ďalej len „Štatút“) je základným normatívno-právnym
a organizačným predpisom obce Závažná Poruba.
2) Štatút upravuje podrobnosti o uplatnení ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ alebo „zákon
č. 369/1990“) v podmienkach obce Závažná Poruba (ďalej len „Obec“).
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE OBCE
§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Postavenie Obce a jej základná úloha pri výkone samosprávy je upravená zákonom o obecnom
zriadení1.
§2
ÚZEMIE OBCE
1) Územie Obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie Závažná Poruba o
výmere 1866 ha 36 árov 63 m2, jeho vymedzenie na mape je v prílohe č.1 tohto Štatútu.
2) Akékoľvek zmeny územia Obce možno vykonať len v zmysle príslušných ustanovení zákona
o obecnom zriadení2.
§3
SYMBOLY OBCE
Symboly Obce sú:
a) erb Obce,
b) vlajka Obce,
c) pečať Obce.
§4
ERB OBCE
tvorí v zlatom štíte pred modrým oblým vrchom
strieborné murárske kladivo a kelňa

1) Erb Obce

( symbol Poludnice) krížené

2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu Obce tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu.
1 §1 zákona č. 369/1990
2 §2, §2a a §2aa zákona č. 369/1990

3) Právo použiť a používať erb Obce je viazané na písomný súhlas (povolenie) starostu Obce.
Záujemca o používanie erbu Obce uvedie v písomnej žiadosti úplný grafický návrh, spôsob
použitia erbu a obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia). Žiadosť podávajú
všetky subjekty, okrem prípadov, ktoré sú uvedené v ods.4 tohto ustanovenia.
4) Erb Obce sa používa:
a) na pečatidle Obce,
b) na insígniách starostu Obce,
c) na listinách Obce a úradných pečiatkach,
d) na budovách Obce, v ktorých sú zriadené pracoviská Obce ( kultúry dom, obecný úrad,
materská škola, základná škola, dom sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov)
e) na označenie katastrálneho územia Obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov Obce,
g) na budove, kde má sídlo dobrovoľný hasičský zbor Obce,
h) na preukazoch poslancov Obce, ako aj zamestnancov Obce, ak sú vydané,
i) na vozidle hasičského zboru,
j) na verejných podujatiach organizovaných Obcou alebo s jej podporou.
5) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom Obce a názvom Obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. V bežnom
korešpondenčnom styku sa zásadne pečiatka s erbom Obce nepoužíva.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom Obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
§5
VLAJKA OBCE
sa skladá zo štyroch pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej. Je ukončená
troma cípmi s pomerom strán je 2:3.

1) Vlajka Obce

2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky Obce tvorí prílohu č.3 tohto Štatútu.
3) Jediný výrobok vlajky vyhotovenej z neštandardných materiálov uschováva starosta Obce.
4) Vlajku Obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých
sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky Obce
vydáva starosta Obce, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
5) Vlajka Obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a na verejných podujatiach
organizovaných Obcou alebo s jej podporou.
6) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka Obce spoločne, sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného
pohľadu vľavo3.
7) Vlajka Obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
8) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj a pod.
3 §8 ods. 8 zákona NR SR č.63/1993 Zb. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov
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9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou Obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
§7
PEČAŤ OBCE
1) Pečať Obce je okrúhla a tvorí ju v strede vyobrazený erb Obce, okolo ktorého je umiestnený
hrubopisom text „OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBA“, jej zobrazenie tvorí prílohu č. 4 tohto štatútu.
2) Pečať Obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na
pečatenie významných listín, dokumentov a v prípadoch, kedy to určí obecné zastupiteľstvo
alebo starosta.
3) Pečať uschováva starosta Obce.
§8
OBECNÉ INSÍGNIE
1) Insígniou Obce je starostovská reťaz.
2) Insígnia musí obsahovať erb Obce, ktorý môže byť v štylizovanej podobe.
3) Insígniu používa starosta, príp. poverený poslanec obecného zastupiteľstva pri slávnostných
príležitostiach Obce. O ich použití rozhodne starosta Obce.
§9
OZNAČOVANIE ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV,
ČÍSLOVANIE STAVIEB
1) Obec určuje a mení všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev na vlastné náklady za podmienok stanovených príslušným ustanovením
zákona o obecnom zriadení4.
2) Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu
súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave v zmysle
príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení5.
§ 10
OBYVATELIA OBCE
1) Obyvateľom Obce je osoba, ktorá má na území Obce trvalý pobyt.
2) Obyvateľ Obce sa zapája do činnosti samosprávy Obce komunikáciou s poslancami
a s orgánmi Obce, prácou v komisiách obecného zastupiteľstva, ako aj účasťou na
rokovaniach obecného zastupiteľstva a zhromaždeniach6 obyvateľov Obce.
3) Obyvateľ Obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní Obce a poskytuje pomoc orgánom Obce.
Práva a povinnosti obyvateľa Obce sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení7.
§ 11
SAMOSPRÁVA OBCE
1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou Obce a jeho
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,
4 §2b v spojení s § 4 ods.5 písm. a) bod 1 zákona č. 369/1990
5 §2c zákona č. 369/1990
6
§11b zákona 369/1990
7 §3 zákona č. 369/1990
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ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická
osoba.
2) Samosprávu Obce vykonávajú obyvatelia Obce:
a) orgánmi Obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov Obce.
3) Obec pri výkone samosprávy postupuje v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení8.
4) Za zverejňovanie dokumentov spôsobom v meste obvyklým sa považuje ich zverejnenie na
úradnej tabuli Obce označenej ako „Úradná tabuľa“, ktorá je umiestnená na budove
Obecného úradu v Závažnej Porube, Hlavná 135, Závažná Poruba a na webovej stránke Obce
www.zavaznaporuba.sk
§ 12
VZŤAH ŠTÁTU A OBCE
Vzťah štátu a Obce sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení9.
§ 13
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia v súlade s príslušnými
ustanovení zákona o obecnom zriadení10.
§ 14
MAJETOK OBCE
1) Majetkom Obce sú veci vo vlastníctve Obce a majetkové práva Obce.
2) Majetok Obce a nakladanie s ním upravuje príslušné ustanovenie zákona o obecnom
zriadení11.
3) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom Obce upravujú „Zásady hospodárenia
s majetkom Obce“, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 15
FINANCOVANIE
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov v zmysle príslušných právnych predpisov12.
§ 16
ROZPOČET OBCE
1) Základom finančného hospodárenia Obce je rozpočet Obce, ktorý sa zostavuje v súlade
s osobitnými predpismi13.

8 §4 zákona č. 369/1990
9 §5 zákona č. 369/1990
10 §4 ods. 5, §6, §6a, §6b zákona č. 369/1990
11 §8 zákona č. 369/1990
12 §7 zákona č. 369/1990
13 §9 zákona č. 369/1990, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
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2) Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo a v rozsahu určenom
zastupiteľstvom v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce starosta Obce14.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY A ÚTVARY OBCE
§17
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1) Orgánmi Obce sú:
a) Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube ( ďalej len „ Obecné zastupiteľstvo“),
b) Starosta Obce.
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje pre svoje potreby komisie Obecného zastupiteľstva v zmysle
ustanovenia § 22 tohto Štatútu.
§18
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor Obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi Obce. Určenie počtu poslancov a oprávnenia zastupiteľstva
ustanovuje zákon o obecnom zriadení15.
2) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa schváleného plánu práce, prípadne ak je to potrebné na
prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa Obce, najmenej však raz za tri mesiace16.
3) Obecné zastupiteľstvo sa na svojich rokovaniach riadi Rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva, ktorý schvaľuje.
4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života v obci v súlade
s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení17, vyhlasuje miestne referendum18 a zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce19.
§ 19
STAROSTA OBCE
1) Predstaviteľom Obce a jeho najvyšším výkonným orgánom je starosta Obce.
2) Starosta je štatutárnym orgánom Obce.
3) Starosta môže písomne poveriť rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy
zamestnancov Obce, ktorí rozhodujú v mene Obce v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení20.
4) Kompetencie a úlohy starostu sú ustanovené zákonom o obecnom zriadení21.
5) Starosta schvaľuje vnútorne predpisy Obce, ktorých schválenie nie je vo výlučnej pôsobnosti
obecného zastupiteľstva.
14 §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
15 §11 ods. 3 a nasl. zákona č. 369/1990
16 §12 zákona č. 369/1990
17 §11 ods. 4 zákona č. 369/1990
18 §11a zákona č. 369/1990
19 §11b zákona č. 369/1990
20 §13 ods. 5 zákona č. 369/1990
21 §11b, § 13 ods. 4 a §18f ods. 1. písm. h) zákona č. 369/1990
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§ 20
ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE
1) Starostu Obce zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Zástupcom starostu môže byť
len poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže svojho zástupcu kedykoľvek odvolať.
2) Ak starosta nepoverí niektorého z poslancov zastupovaním v zmysle predchádzajúceho
odseku, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
§ 21
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1) Povinnosti a oprávnenia poslancov určujú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení22.
2) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie
poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu
poslaneckej iniciatívy.
§ 22
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie, ako svoje stále poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány, a to:
a) Komisiu finančnú, regionálneho rozvoja a správy majetku,
b) Komisiu životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy,
c) Komisiu vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí.
2) Členov a predsedu komisie na návrh starostu Obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo.
Komisia obecného zastupiteľstva je zložená z poslancov zastupiteľstva a z ďalších osôb z
radov odborníkov. Predsedom komisie je vždy poslanec Obecného zastupiteľstva. Komisia
má najmenej päť členov vrátane jej predsedu.
3) Návrh na prácu v komisii z radov ďalších osôb z radov odborníkov môže predložiť záujemca,
prípadne občan Obce návrhom na členstvo komisii na predsedu príslušnej komisie, na
ktoréhokoľvek poslanca zastupiteľstva alebo na starostu. Návrh na voľbu za člena príslušnej
komisie predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta.
4) Komisie si môžu prizývať odborníkov na posúdenie odborných problémov alebo si môžu
vytvárať účelové pracovné skupiny na posúdenie odborných problémov.
5) Komisie najmä:
a) v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú:
- stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie zastupiteľstva a
starostu,
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v Obci,
- stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce vo veciach, ktoré sú
v pôsobnosti komisie,
b) v rámci svojej iniciatívnej funkcie predkladajú:
- Obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok
života v Obci,

22 §25 zákona č. 369/1990
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iniciatívne návrhy a podnety vedúcim zamestnancom Obce, ktorí sú povinní sa nimi
zaoberať a vyhodnotiť ich,
c) v rámci svojej kontrolnej funkcie kontrolujú:
- spôsob realizácie uznesení Obecného
zastupiteľstva vo veciach, ktoré sú
v pôsobnosti komisie,
- vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov Obce vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie.
-

6) Organizačná štruktúra komisií je nasledovná:
a) predseda komisie, ktorý:
- riadi prácu komisie, pripravuje program schôdze, zvoláva jej rokovanie a riadi jeho
priebeh.
- zostavuje návrh plánu jej činnosti na príslušný kalendárny rok a predkladá ho komisii ku
schváleniu,
- vyhotovuje a podpisuje spolu s jedným povereným členom zápisnicu z rokovania
komisie,
- vedie dokumentáciu o schôdzach a činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami Obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
b) člen komisie, ktorý:
- na základe úloh vyplývajúcich z rokovania komisie plní úlohy patriace do okruhu
pôsobnosti komisie.
7) Komisiu zvolá predseda, ktorý vedie aj jej rokovanie. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie stanoviska komisie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen komisie má právo odôvodniť svoje
odchýlne stanovisko, čo sa uvedie v zápisnici z rokovania komisie. V prípade, že sa občan
Obce, ktorý nie je členom komisie dožaduje zúčastniť jej rokovania, je predseda komisie
povinný tomu vyhovieť a názor prezentovaný občanom k prerokúvanej problematike uviesť
v zápisnici, v ktorej sa uvedie aj postoj komisie k tomu. Tento občan však nemá právo
hlasovania.
§ 23
OBECNÝ ÚRAD
1) Obecný úrad v Závažnej Porube (ďalej len „ Obecný úrad“) zabezpečuje organizačné
a administratívne veci Obecného zastupiteľstva a starostu Obce, ako aj orgánov zriadených
Obecným zastupiteľstvom.
2) Kompetencie a úlohy Obecného úradu sú ustanovené zákonom o obecnom zriadení23.
3) V Obci sa nezriaďuje funkcia prednostu Obecného úradu.
4) Organizáciu Obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
Organizačný poriadok Obecného úradu v Závažnej Porube, ktorý vydá starosta Obce.
§ 24
HLAVNÝ KONTROLÓR
Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu
funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného
kontrolóra určujú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení24.
23 §16 zákona č. 369/1990
24 §§18, 18a - 18g zákona č. 369/1990
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§ 25
OBECNÁ POLÍCIA
Obecnú políciu Obec nezriaďuje.
§ 26
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Obec zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor25. Jeho úlohy, postavenie, organizáciu, minimálne
početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie ustanovuje
osobitný predpis26.
§ 27
KLUB DÔCHODCOV
1) Obec môže zriadiť v Obci klub dôchodcov, ktorý prostredníctvom svojich členov vykonáva
činnosti v záujmových a odborných oblastiach a aktivitách propagujúcich Obec.
2) Poslaním klubu dôchodcov je uspokojovať záujmy a záľuby svojich členov v záujmových
a odborných oblastiach a v rámci svojich možností vytvárať podmienky na ich sebarealizáciu,
upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a kolektívnej spolupatričnosti.
ZAKLADATEĽSKÁ A ZRIAĎOVATEĽSKÁ FUNKCIA OBCE
§ 28
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie Obce a môže tiež zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické
osoby, ako aj schvaľovať majetkovú účasť Obce v právnickej osobe v súlade s platnými
právnymi predpismi.
2) Pre efektívne hospodárenie s majetkom Obec môže zveriť časť svojho majetku do správy
organizáciám, ktoré zriadilo. Pod správou majetku Obce sa rozumie oprávnenie majetok
držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi27.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLUPRÁCA OBCÍ
§ 29
VNÚTROŠTÁTNA SPOLUPRÁCA
Formy a zásady spolupráce obcí a miest, ako aj náležitosti uzatváraných zmlúv upravujú
príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení28.
§ 30
ZDRUŽENIE OBCÍ
Obec môže zriaďovať združenia obcí spôsobom, ktorý určujú príslušné ustanovenia zákona
o obecnom zriadení29.

25 §15 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
26 Vyhláška MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov
27 zákon SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s majetkom mesta
28 §20, §20a zákona č. 369/1990
29 §20b zákona č. 369/1990
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§ 31
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Podmienky medzinárodnej spolupráce mesta s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi
iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie upravujú určujú príslušné ustanovenia zákona
o obecnom zriadení30.
PIATA ČASŤ
VEREJNÉ UZNANIA
§ 32
ZAKLADNÉ USTANOVENIE
1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo Obce,
b) Cenu Obce.
2) Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Verejné uznanie,
b) Cenu starostu Obce.
§ 33
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE
1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie Obce,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže Obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo Obce. Čestné občianstvo Obce sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, aj
„in memoriam.
2) O udelení Čestného občianstva Obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta Obce
a ktorá sa opatrí pečaťou Obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že
druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom zo svetových jazykov.
3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve Obce
zapisuje do kroniky Obce.
4) Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo aj odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan nie je tejto pocty hodný.
§ 34
CENA OBCE
1) Cena Obce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
Obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku Obce a jej obyvateľov.
2) Návrhy na udelenie Ceny Obce môžu Obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta,
príp. aj obyvatelia Obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
30 §21 zákona č. 369/1990
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3) Cenu Obce tvorí plaketa, vecný dar alebo finančná odmena do výšky 300,- eur v jednotlivom
prípade. Cenu Obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta.
4) Výnimočne sa môže Cena Obce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – „in memoriam“.
V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.
§ 35
VEREJNÉ UZNANIE
Starosta Obce môže udeliť verejné uznanie osobám za dosiahnutie pozoruhodného športového,
umeleckého alebo iného výkonu reprezentujúceho Obec, za pedagogické výsledky
a pedagogickú angažovanosť, za aktívny podiel pri rozvoji Obce, a to listinou opatrenou
podpisom starostu a pečaťou obce.
§ 36
CENA STAROSTU OBCE
Cenu starostu Obce udeľuje starosta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech Obce a jeho
občanov, za reprezentáciu Obce v oblasti kultúry, školstva, športu, za aktivity súvisiace
s hospodárskym a spoločenským rozvojom Obce. Cenu starostu Obce tvorí plaketa, vecný dar
alebo finančná odmena do výšky 200,- eur v jednotlivom prípade.
ŠIESTA ČASŤ
KRONIKA OBCE
§ 37
ZAKLADNÉ USTANOVENIE
1) Kronika Obce sa vedie v štátnom jazyku31.
2) Zápisy do kroniky Obce sa vykonávajú priebežne, ktoré chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života Obce. Sú hodnoverným svedectvom
o udalostiach v Obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3) Zápisy do kroniky Obce vykonáva kronikár, ktorého do tejto funkcie ustanovuje starosta.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia orgánov mesta a iné vnútorné organizačné
predpisy mesta musia byť v súlade s právnymi predpismi a týmto Štatútom.
2) Tento Štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 24. apríla 2018 a nadobúda
platnosť dňom jeho schválenia. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po podpísaní
Uznesenia o jeho schválení starostom Obce s výnimkou § 22 tohto štatútu, ktorý nadobudne
účinnosť dňom platného zvolenia komisií Obecného zastupiteľstva po voľbách do
samosprávy orgánov obcí konaných v roku 2018.
3) Dňom schválenia tohto Štatútu sa ruší Štatút Obce, ktorý bol schválený na rokovaní
Obecného zastupiteľstva dňa 30.4.2007 uznesením č. 11/2007.

Ing. Pavel Beťko
Starosta Obce
31 §4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990
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Príloha č. 1 štatútu Obce

ÚZEMIE OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA
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Príloha č. 2 Štatútu Obce

ERB OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA
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Príloha č. 3 Štatútu Obce

VLAJKA OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA
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Príloha č. 4 Štatútu Obce

PEČAŤ OBCE ZÁVAŽNÁ PORUBA
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