Štatút obce Smiţany
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 11 ods. 4 písm. k)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Smižany tento

ŠTATÚT OBCE SMIŢANY
Prvá hlava

Postavenie obce, obyvatelia a samospráva obce
§1
Úvodné ustanovenia
1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi štatút obce Smižany upravuje
najmä postavenie a pôsobnosť obce Smižany, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné
zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce v prospech jej rozvoja,
postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva v Smižanoch, starostu obce Smižany
a ďalších orgánov a organizácií obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce
medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce,
udeľovanie čestného občianstva, obecných vyznamenaní a cien obce.
2. Štatút obce Smižany je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom
obce.

§2
Postavenie a pôsobnosť obce
1. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
2. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade
s planou právnou úpravou.
3. Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb,
pokiaľ bola k takému nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
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4. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti
a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami.
6. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje s inými obcami a mestami a svoje
vzťahy rieši spravidla vzájomnými dohodami.
7. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
8. Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

§3
Územie obce Smiţany
1. Územie obce Smižany je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
2. Územie obce sa môže členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce
nemusí mať vlastné katastrálne územie.
3. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom
možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska Krajského obvodného úradu v
Košiciach, v ktorého územnom obvode sa obec Smižany nachádza.
4. O inej zmene územia obce ako v odseku 3 rozhoduje so súhlasom obce Krajský obvodný
úrad v Košiciach, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

§4
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto :
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny
poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
3. Na osoby uvedené v odseku 2 sa nevzťahuje § 5 ods. 1 písm. a) a b).
4. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v § 5 ods. 1 písm. a) a b) upravuje osobitný
predpis.
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§5
Obyvateľ obce má právo :
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor
a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze,
h) byť informovaný o pripravovaných a prebiehajúcich investičných akciách, ktorých investorom je obec, alebo budú spolufinancované z finančných prostriedkov obce,
i) byť informovaný o nakladaní s majetkom obce,
j) nahliadať do dokumentácie, ktorá bola zaobstaraná z finančných prostriedkov obce.

§6
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 likvidácií a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

§7
Samospráva obce Smiţany
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný
zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo
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fyzická osoba.
2. Samosprávu obce Smižany vykonávajú jej obyvatelia:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
3. Obec pri výkone samosprávy najmä :
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje 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,
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, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
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, odvádzanie odpadových vôd,
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
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 vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť,
telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
určuje nariadením pravidlá času predajov v obchode, času prevádzky služieb
a spravuje trhovisko,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy
rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
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a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
m) organizuje miestne referendum 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,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,
4. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len nariadenie). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.
5. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov
a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vykonávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia
týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
v Smižanoch.

Druhá hlava

Majetok obce
§8
1.

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov,

ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona o
majetku obcí alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej
republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou
činnosťou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám, ktoré založila, zriadila,
alebo iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.
2. Majetok obce Smižany sa používa najmä:
a) na verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy 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
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predpis neustanovuje inak.
4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá), je verejne prípustný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.
5. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre organizácie
a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti
v súlade s platnou právnou úpravou - najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
6. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§9
1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja
obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve v súlade s platnou mravnou úpravou,
e) konať protikorupčne a transparentne

§ 10
1. Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové
a 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 štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť obce v právnickej osobe.
2. Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových
organizácií a vymedzenie ich práv a povinností sú upravené v Zásadách finančného
hospodárenia obce Smižany, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá a zrušuje v súlade s platnou
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právnou legislatívou. Pritom musí dbať na to, aby činnosť týchto subjektov napomáhala
všestrannému rozvoju obce.

§ 11
1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Smižany upravuje všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
a) obsahové vymedzenie majetku obce
b) nadobúdanie vlastníctva, prevody majetku obce a zriadenie ťarchy na majetok obce
vrátane uzavretia zmlúv o budúcich zmluvách na nadobúdanie vlastníctva, prevody majetku
obce a zriadenie ťarchy na majetok obce.
c) postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám
d) správa majetku
e) podmienky odňatia majetku
f) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
g) nakladanie s cennými papiermi
h) evidencia a inventarizácia majetku
i) nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom obce
j) nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce
§ 12
Financovanie a rozpočet obce
1.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho

rozpočtu a z ďalších zdrojov.
2. Obec môže na plnenie svojich úloh používať 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 štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné
štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
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4. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť
štátnu dotáciu.
5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu
fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili a to podľa dohodnutých
pravidiel.

§ 13
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2.

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci

obvyklým (na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, v Smižianskom hlásniku), aby sa k
nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
3.

Rozpočet sa zostavuje na obdobie troch kalendárnych rokov s tým, že rozpočet na

príslušný kalendárny rok je záväzný a na ďalšie dva roky orientačný.
4. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu tvoria výnos
dane z príjmov fyzických osôb, výnos miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy
z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného
výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok, dotácie zo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu
vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce realizované na základe zmluvy, dary
a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, odvody a penále za porušovanie
rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce a iné príjmy ustanovené
osobitnými predpismi.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností
stanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií upravených osobitnými
predpismi a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky
na prenesený výkon štátnej správy a výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom
majetku obce a majetku ponechaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, záväzky
vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo vyšším územným celkom, výdavky vyplývajúce
z medzinárodnej spolupráce obce a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
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5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce
alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje
audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
7. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia,
tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi
obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu samosprávneho kraja ustanovujú Zásady finančného
hospodárenia obce Smižany.

§ 14
Rozpočtové provizórium
1. Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený pred prvým januárom rozpočtového
roka, rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia
rozpočtu obecným zastupiteľstvom sa riadi rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú
s rozpočtom obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú Zásady
finančného hospodárenia obce Smižany, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava

Orgány obce Smiţany
§ 15
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú :
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasne výkonné,
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže
zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 16
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Smižany zložený z poslancov zvolených
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v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné
obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva na štyri roky.
2. Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch má 13 poslancov. Podľa § 11 ods. 3 písm. f) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na
celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
3.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu

vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva,

schvaľovať

najdôležitejšie

úkony

týkajúce

sa

tohto

majetku

a kontrolovať

hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny,

kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať

záverečný účet schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzatvorenú
podľa § 20 odst. 1 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo
štátneho rozpočtu;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce
g)uznášať sa na nariadeniach
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 odst.1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p.,
i) určiť plat starostu podľa osobitého zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu; zmeniť počas funkčného obdobia
na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie(úväzku),
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie (úväzku) hlavného
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k)

schvaľovať

štatút

obce,

rokovací

poriadok

obecného

zastupiteľstva

a zásady

odmeňovania poslancov
l) zriaďovať zrušovať a kontrolovať rozpočtové a 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 štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
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m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce určovať ich náplň
o)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce prípadne znelku obce.
r) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku
s) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku nad reprodukčnú
obstarávaciu hodnotu 1000,00 €
t) rozhodovať o nakladaní s majetkovými právami nad 1000,00 €
u) rozhodovať o vyradení majetku obce, rozhodovať o prenájme hnuteľných vecí jednotlivo,
v) rozhodovať o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Smižany, alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
Bližšie podmienky poskytovania dotácií upravuje VZN.
z) schvaľuje inventarizáciu obecného majetku a vyradenie obecného majetku
4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života
obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
5. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace. Jeho
zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly
plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Smižanoch.

§ 17
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu. Starosta dbá na to, aby svojou činnosťou bol hodný dôvery svojich občanov. Pri
výkone svojej funkcie koná v záujme obce. Funkciu vykonáva v súlade s Ústavou SR
s Ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi
a platnými uzneseniami obecného zastupiteľstva. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný
zákon.
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2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb
v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce
rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3.

Nezlučiteľnosť funkcie starostu obce s inými funkciami stanovuje zákon o obecnom

zriadení a zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov.
4. Starosta zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje
ich uznesenia; vykonáva obecnú správu; zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám.
5. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu; rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré
nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
6. 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. Ak je zriadená obecná rada, starosta
prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej
rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného
kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže
obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho
schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastaviť.
9. Rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku do reprodukčnej
obstarávaciu hodnotu 1000,00 €

§ 18
Zástupca starostu
1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Starosta
môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
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2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v
plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu.
5. Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok
obecného úradu.

§ 19
Obecná rada
1. Obecná rada je zložená z troch poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu
s hlasom rozhodujúcim. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov.
V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve podľa výsledkov platných komunálnych
volieb.

Obecnú radu a jej členov volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže kedykoľvek

odvolať ako celok, prípadne len niektorého z jej členov.
2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného
orgánu starostu.
3.

Obecná rada sa schádza podľa potreby, spravidla raz za dva týždne. Obecnú radu

zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
4. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
obecnej rady.
5. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej
členov.
6. Obecná rada najmä:
-

prerokúva

a rieši

iniciatívne

návrhy

komisií,

poslancov

a jednotlivých

oddelení

a samostatných útvarov obecného úradu,
- podieľa sa na príprave rozpočtu obce
- zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce,
miestnych daní, a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu a starostovi
- spolupracuje pri príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy
na prijatie uznesenia
- zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v ňom a svoje stanoviská podáva obecnému
zastupiteľstvu a starostovi
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- spolupracuje s komisiami obecného zastupiteľstva a prerokúva riešenie ich návrhov,
podnetov a pripomienok
- prerokúva uznesenie obecného zastupiteľstva, pred pozastavením jeho výkonu starostom
obce
- prerokúva a odsúhlasuje podmienky každého verejného obstarávania vyhláseného obcou
(obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie obce). Členovia rady obdržia návrh
výzvy na predloženie cenovej ponuky minimálne päť kalendárnych dní pred zasadnutím
obecnej rady, na ktorej sa budú odsúhlasovať podmienky konkrétneho verejného
obstarávania

§ 20
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo fakultatívne zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne,
a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.
2.

Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených

obecným zastupiteľstvom. Komisie predstavujú jednu z možných foriem zapojenia
odborníkov do predrozhodovacej fázy obecného zastupiteľstva.
3.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Obecné zastupiteľstvo volí

predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a schvaľuje členov
komisie z radov poslancov a ďalších osôb na návrh predsedu komisie. Zapisovateľ komisie
je z radov zamestnancov obce.
4. Komisie zasadajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace. Zvolávajú ich a vedú
predsedovia komisií.
5. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:
- v rámci poradnej funkcie vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným
úradom k otázkam života obce a k obecným investičným zámerom,
- v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu
informovať
- vyjadrujú sa k navrhovaným nariadeniam obce
- v rámci svojej činnosti komisie participujú na

príprave rozpočtu podľa rozpočtového

harmonogramu
- v rámci kontrolnej funkcie komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného
zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, ďalej dozerajú na
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podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície,
oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov obce
- odborným garantom pri výkone činnosti komisií je vedúci príslušného oddelenia, ktorý sa

zúčastňujú rokovaní obecnej rady(podľa potreby) a komisií OZ, kde sú povinní podávať
vysvetlenia k spracovaným a predkladaným materiálom.

§ 21
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Je výkonným orgánom
obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad najmä:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce
- vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce
- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
- organizačne – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
3. Prácu obecného úradu riadi starosta
4. V obci Smižany je zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
5. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce. O vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo.

§ 22
Prednosta obecného úradu
1.

Prednosta obecného úradu vedie a organizuje prácu obecného úradu. Prednostu

vymenúva a odvoláva starosta.
2. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť
starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným.
4. Pracovnoprávny vzťah s prednostom obecného úradu uzatvára starosta obce.
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§ 23
Hlavný kontrolór obce
1. Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra je vymedzená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností obce.
3. Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí
obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.
4. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
konala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
5. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného
zamestnanca obce a podľa osobitného zákona.
6.

Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva

a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca v zmysle zákona 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór nesmie bez
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom iných riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu. ktorému je
povinný jedenkrát polročne podávať správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulé
obdobie. Po zistení závažných nedostatkov ihneď informuje obecné zastupiteľstvo.
8.

Hlavný kontrolór spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly

hospodárenia vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.
Do pôsobnosti hlavného kontrolóra ďalej patrí:
- odsúhlasovať použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce počas ozdravného režimu,
v súlade so schváleným ozdravným režimom podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- vypracúvať písomné správy k návrhu ozdravného režimu, k návrhu ozdravného rozpočtu
a ku každej správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu predkladanej
starostom obce
- kontrolovať vykonávanie predbežnej finančnej kontroly; vykonávať následné finančné
kontroly overujúce hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a to i tými ktoré boli
poskytnuté nim zriadeným organizáciám zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
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pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
9. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce sa končí:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný
čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods.5
10. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle na výkonných orgánoch obce.
Zúčastňuje sa operatívnych porád starostu obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva a
ďalších orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom s hlasom poradným.

§ 24
Obecná polícia
1. Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia
iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych
predpisov a tie úloh vyplývajúcich z VZN, uznesení obecného zastupiteľstva, pokynov
a rozhodnutí starostu je zriadená na území obce obecná polícia.
2. Obecnú políciu zriaďuje a ruší obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.
3. Obecná polícia nesie názov: „Obecná polícia obce Smižany“
4. Obecnú políciu vedie náčelník, ktorého na základe výberového konania. na návrh starostu
obce vymenúva do funkcie (na dobu neurčitú) a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo.
5. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
6.

Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenie, povinností náčelníka

obecnej polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej
spoluprácu s inými orgánmi bližšie ustanovuje osobitý zákon a VZN obce.
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§ 25
Obecná školská rada
1. Obec zriaďuje Obecnú školskú radu ako iniciatívny orgán a poradný orgán školskej
samosprávy, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov a pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
2. Obecná školská rada plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti
škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obce z pohľadu
školskej problematiky.
Obecná školská rada sa vyjadruje:
- k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení
v oblasti vzdelávania zriadených na území obce
- ku koncepcii rozvoja školstva a školských zariadení
-

k rozpisu

finančných

prostriedkov

poskytnutých

školám

a školským

zariadeniam

z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno – technickým podmienkam na činnosť škôl
a školských zariadení
- k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských
zariadení
- k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno – vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov
zvýšených z tohto dôvodu
- k správe o výsledkoch výchovno - vzdelávacieho procesu v školách
4. Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ku školám a školským
zariadeniam ak príslušná rada školy nie je zriadená.

Piata hlava

Miestne referendum
§ 26
1. Miestne referendum (hlasovanie obyvateľov) obce Smižany o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o :
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
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b) odvolanie starostu, ak o petíciu požiada aspoň 30% oprávnených voličov a ak hrubo alebo
opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy; môže vyhlásiť miestne
referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon
funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
4. Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce
oprávnených voliť podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina
voličov, ktorí sa zúčastnili miestneho referenda.

Šiesta hlava

Zhromaţdenie obyvateľov obce
§ 27
1.

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie

obyvateľov obce alebo jej časti.
2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce
b) ak o to požiada 1/3 poslancov obecného zastupiteľstva
3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke
týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce resp. jeho časti.
4. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu,
na internetovej stránke obce, v obecnom rozhlase, prípadne iným vhodným spôsobom.
5. O prerokovanej problematike sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina
prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
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Siedma hlava

Poslanci obecného zastupiteľstva
§ 28
Úvodné ustanovenia
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2. Poslanci dbajú na to, aby svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone
svojej funkcie sa riadia záujmami obce. Vykonávajú ju v súlade s Ústavou SR, s ústavnými
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 29
Vznik a zánik poslaneckého mandátu
1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje
osobitný zákon.
2. Platnosť voľby a zloženie sľubu poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné
zastupiteľstvo.
3. Funkčné obdobie poslancov začína zložením sľubu a končí uplynutím funkčného obdobia
(zložením sľubu novozvolených poslancov).
4. Mandát poslanca zaniká :
a) odmietnutím sľubu alebo zložením s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
d) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne
úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb.,
i) zrušením obce alebo
j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
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§ 30
Práva a povinnosti poslancov
1. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
2. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať 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 previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.
3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu,
na prehĺbenie spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať

obyvateľov obce o svojej činnosti

a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 31
Náhrada výdavkov
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu v súlade so Zásadami o
odmeňovaní poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre
zamestnancov v pracovnom pomere.
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2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania,
sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy mu patrí odmena (plat).
4. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Ôsma hlava

Vzťah obce k iným obciam a mestám, k orgánom
štátu a k ostatným právnickým a fyzickým
osobám a spolupráca s druţobnými obcami
§ 32
1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo
založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na
určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva
musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
3. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej
obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy
uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy
zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
4.

Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s

potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
5. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami
alebo

iných

štátov

vykonávajúcich

miestne funkcie.

Má

právo

stať

sa

členom

medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
6. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
7. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so samosprávnym krajom, s orgánmi štátu,
územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými
školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou
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a pod.)
8. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a pri plnení úloh súvisiacich so
zabezpečovaním potrieb obce s podnikateľskými subjektmi, právnickými a fyzickými
osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na
území obce.

Deviata hlava

Obecné symboly, čestné občianstvo, kronika obce
§ 33
Obecné symboly
1. Symboly obce Smižany sú :
a) obecný znak (erb)
b) farby obce
c) obecná vlajka
2. Obecný znak (erb) tvorí gotický štít, kde v modrom štíte je umiestnený dvojitý konkávny
kríž s kratšími spodnými ramenami sprevádzanými po bokoch ružičkami – všetko strieborné.
3. Farby obce Smižany sú modrá a biela.
4. Vlajka obce Smižany má podobu raz v jednej tretine od žrde štiepeného a dvakrát
deleného listu striedavo modro – bielych farieb. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je troma
cípmi.

§ 34
Čestné občianstvo obce Smiţany
1. Osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné
občianstvo obce Smižany.

Podrobnosti o udeľovaní čestného občianstva obce upravuje

všeobecne záväzné nariadenie obce.

§ 35
Kronika obce
1. Kronika obce Smižany sa vedie v slovenskom jazyku.
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2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach
v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce.
3. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom
prerokovaní a vyjadrení komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, pre mládež a obecnej rady.
4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého na návrh starostu
menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Desiata hlava

Pomoc pri mimoriadnych situáciách
§ 36
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych udalostiach
1.

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi

spôsobenej živelnou pohromou, povodňou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej
pohromy miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a
právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri likvidácii a odstraňovaní následkov
živelnej pohromy. Podrobný popis prác, povinností fyzických a právnických osôb obsahuje
Povodňový plán obce.
3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a
havárie v spolupráci s právnickými osobami a organizáciami štátu.

§ 37
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách
1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na
náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo
dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
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Jedenásta hlava

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 38
1. Štatút obce Smižany je základnou právnou normou obce Smižany.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
3. Štatút obce Smižany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Smižanoch dňa
16.9.2011 uznesením číslo 73/9/2011.
4. Štatút obce Smižany nadobúda účinnosť dňom schválenia.
5. Dňom účinnosti nového štatútu stráca platnosť štatút obce schválený dňa 27.8.2002
uznesením č. 238/24/2002.

Smižany, 16.9.2011

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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