
OBEC  HOR ANY 
 
 
 
 
 
 

Š T A T Ú T     O B C E 
 

H O R  A N Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválený :  11.8.2012                       -  Uznesením  OZ  . 23/2012 

innos   :   28.8.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠTATÚT  OBCE  HOR ANY 

 
 
Obecné zastupite stvo v  Hor anoch  na základe samosprávnej pôsobnosti pod a l. 68 

Ústavy SR a pod a ust.§ 11 ods.4 písm. k) zákona . 369/1990  Zb. o obecnom 
zriadeníV znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Hor any tento 
Štatút    obce Hor any. 

 
 

P R V Á   H L A V A 
lánok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Štatút obce Hor any upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi    

najmä postavenie a pôsobnos  obce, práva a povinnosti obyvate ov obce, základné zásady 
jej hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, alej postavenie 
a pôsobnos  obecného zastupite stva, starostu obce a alších orgánov obecnej 
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, de bu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, 
rieši širšie vz ahy obce, symboly obce, ude ovanie estného ob ianstva, cien obce 
a odmien, ochranu a tvorbu životného prostredia. 

2. Štatút obce Hor any je základným normatívno – právnym a organiza ným predpisom    
obce. 

 
lánok 2 

Právne postavenie a územnosprávne lenenie obce 
                                                                    
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje    

osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Hor any možno vykona  
len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne 
záväzných nariadení obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými    
finan nými zdrojmi. 

3. Obec má právo združova  sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spolo ného    
prospechu. 

4. Obec má právo na svoje vlastné obecné symboly, ktorými sú erb, vlajka a pe  obce. 
Právnické osoby zriadené alebo založené  obcou, iné právnické a fyzické osoby môžu                                 
používa  symboly obce len a jej súhlasom. 

5. Uklada  obci povinnosti alebo zasahova  do jej oprávnení možno len zákonom. 
 
 

lánok 3 
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 

 
1. Obyvate om obce Hor any je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 
2. Obyvate  obce sa zú ast uje na samospráve obce. Má právo najmä  
    a) voli  orgány samosprávy obce a by  zvolený do orgánu samosprávy obce, 
    b) hlasova  o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
    c) zú ast ova  sa na verejných zhromaždeniach obyvate ov obce, 
    d) obraca  sa so svojimi podnetmi a s ažnos ami na orgány obce, 



    e) používa  obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre 
verejné ú ely, 

    f) požadova  sú innos  pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho 
sa v obci, 

    g) požadova  pomoc v ase náhlej núdze. 
3. Obyvate  obce sa podie a na rozvoji a zve ovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. 

V súvislosti s tým je povinný: 
     a) ochra ova  majetok obce a podie  sa na nákladoch obce, vykonáva  menšie obecné 

služby organizované obcou, ktoré sú ur ené na zlepšenie života, životného prostredia, 
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvate ov obce a sú vykonávané 
v záujme obce, 

     b)   podie  sa na ochrane a na zve ovaní životného prostredia v obci, 
     c)   napomáha  udržiava  poriadok v obci, 
     d) poskytova  pod a svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na 

odstra ovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. 
4. Na samospráve obce sa má právo podie  aj ten, kto má na území obce nehnute ný 

majetok, alebo v obci platí miestnu da  alebo miestny poplatok, má v obci prihlásený 
prechodný pobyt, alebo ten kto má estné ob ianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo 
voli  orgány samosprávy obce a by  do nich zvolení a nemajú právo hlasova  o dôležitých 
otázkach života a rozvoja obce/miestne referendum/. 

 
lánok 4 

Samospráva obce 
 
1. Obec samostatne rozhoduje a uskuto uje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 

majetku, ak osobitný zákon takéto úkony pod a zákona nevykonáva štát alebo iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba. 

2.  Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: 
     a)  orgánov obce, 
     b)  hlasovaním obyvate ov obce, 
     c)  verejným zhromaždením obyvate ov obce. 
3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracova  s podnikate skými, 

právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými 
stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi innos  v obci, ako aj so záujmovými združeniami 
obyvate ov obce. 

4.  Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne 
nariadenia. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení je upravený zákonom. 
Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR .369/1990 Zb. §4 
ods.3, v alších osobitých zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

D R U H  Á  H L A V A 
MAJETOK  OBCE 

 
lánok 5 

Majetok 
 
1. Majetok obce tvoria všetky hnute né veci vo vlastníctve obce a všetky poh adávky a iné 

majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. zriadených obcou. Obec môže 



zveri  svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Darovanie 
nehnute ného majetku obce je neprípustné. 

2. Majetok obce sa používa najmä:                                                                                                    
     - pre verejné ú ely 
     - na podnikate skú innos  
     - na výkon samosprávy obce 
3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné ú ely/najmä miestne komunikácie a iné verejné 

priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používa , ak jeho 
používanie obec neobmedzila. 

4. Majetok obce ur ený na podnikate skú innos  slúži ako majetkový základ pre subjekty 
a právnické osoby založené obcou alebo na alšie možné formy podnikate skej innosti 
v súlade s Obchodným zákonníkom. 

5.  Majetok obce ur ený na výkon samosprávy obce možno použi  na plnenie záväzkov 
a uspokojovanie potrieb obce a na innos  samosprávnych orgánov obce. 

6.  Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. 
7.  Obec vystupuje v majetkových vz ahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednos  
z týchto vz ahov vyplývajúcu, pokia  osobité predpisy neustanovujú inak. 
 
                                                                     

lánok 6 
Nakladanie s majetkom 

 
1. Orgány obce, organizácie a subjekty, s majetkovou ú as ou obce, ktoré obec založila resp. 

zriadila sú povinné hospodári  s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj 
vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech 
rozvoja obce a jej ob anov a ochrany tvorby životného prostredia. 

2. Orgány obce, organizácie a subjekty s majetkovou ú as ou obce, ktoré obec založila resp. 
zriadila sú povinné majetok obce zve ova , chráni  a zhodnocova . 

Sú povinné najmä : 
     - udržiava  a užíva  majetok 
     - chráni  majetok pred poškodením, zni ením, stratou alebo zneužitím 
     - používa  všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane v asného uplat ovania 

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi 
- vies  majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou 
3. Na rozmnoženie, zve ovanie a údržbu majetku obce možno zorganizova  obecnú 

zbierku, povoli  lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

4.  V majetkových veciach obce koná v jej mene starosta obce. 
 

lánok 7 
Zásady hospodárenia 

 
1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia 

s majetkom obce Hor any, ktoré schva uje obecné zastupite stvo. 
2.  Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä : 
      - majetok obce 
      - nadobúdanie a prevody vlastníctva obce                                                               
      - postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnikým osobám 
      - správu majetku obce                                                                                                   
      - hospodárenie a nakladanie s poh adávkami a majetkovými právami obce 



      - nakladanie s cennými papiermi                                                              
      - auk ný predaj veci                                                                                      
      - kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom                                   
 

T R E T I A  H L A V A 
lánok 8 

Financovanie 
    
1. Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z alších 

zdrojov.                                                                                                                         
2.  Obec môže financova  svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami,/mestami/ 

prípadne s inými právnickými alebo fyzickými osobami.                                
3.  Obci môžu by  poskytnuté dotácie zo štátneho rozpo tu SR. 
 

lánok 9 
Rozpo et 

 
1.  Základom finan ného hospodárenia obce je rozpo et obce zostavený na obdobie jedného 

kalendárneho roka a schva ovaný obecným zastupite stvom. Obecné zastupite stvo 
schva uje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho erpanie a schva uje závere ný ú et obce.                                              

2.  Pred chválením je rozpo et obce zverejnený najmenej na pätnás  dní na úradnej tabuli 
v obci, aby sa k nemu mohli vyjadri  obyvatelia obce. To isté platí aj o závere nom ú te, 
ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovo nej zbierky.                                

3.  Rozpo et obce obsahuje príjmovú a výdavkovú as . 
     Príjmovú as  rozpo tu obce tvoria najmä : príjmy z miestnych daní a poplatkov, 

výnosy z majetku obce, rozpo tových a príspevkových  organizácií iných subjektov 
s majetkovou ú as ou obce, dotácie zo štátneho rozpo tu a podiel na daniach.          

     Výdavkovú as  rozpo tu obce tvoria najmä : výdavky na výkon samosprávnych 
funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investi né výdavky.        

4.  Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnú  
o vyhlásení dobrovo nej zbierky alebo o prijatí úveru. O vyhlásení dobrovo nej zbierky  
alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupite stvo na návrh starostu.           

5.  Prebytky rozpo tu obce možno previes  do rozpo tu obce na alší kalendárny rok alebo 
do ú elového mimorozpo tového fondu obce.                        

6.  Ú tovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmov a výdavkov 
a o finan ných vz ahoch k štátnemu rozpo tu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie 
obecný úrad.                                                                                            

7.  Obec môže využíva  ekonomické nástroje / dane, poplatky, pokuty a iné / ako regulatívy 
na podporu ochrany životného prostredia.      

8.  Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia pe ažných fondov obsahuje 
závere ný ú et obce, ktorý schva uje obecné zastupite stvo.     

9.  Ro nú ú tovnú uzávierku obce overuje audítor,  ktorý overí aj alšie skuto nosti 
ustanovené v osobitnom zákone.                      

 
lánok 10 

Rozpo tové provizórium 
 
1.  Ak nebude rozpo et obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpo tového 

roka, riadi sa rozpo tové hospodárenie v ase od 1. januára rozpo tového  roka do 
schválenia rozpo tu obecným zastupite stvom rozpo tovým provizóriom.     



2.  Rozpo tové príjmy a výdavky uskuto nené a ase rozpo tového provizória sa zú tujú do 
rozpo tu obce po jeho schválení v obecnom zastupite stve. 

 
Š T V R T Á  H L A V  A 

ORGÁNY  OBCE 
 

lánok 11 
Základné ustanovenia 

 
1. Orgánmi obce sú :     
      a) obecné zastupite stvo     
      b) starosta obce             
2. Obecné zastupite stvo zria uje pod a potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, 

alšie svoje orgány, ktorými sú :  
      a) komisie 
      b) osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupite stvo  
3. Obecné zastupite stvo pod a potreby zria uje aj iné stále alebo do asné výkonné alebo 

kontrolné orgány a ur uje im nápl  práce.   
 

lánok 12 
Obecné zastupite stvo 

 
1.  Obecné zastupite stvo je zastupite ský zbor Obce Hor any zložený z poslancov zvolených 

v priamych vo bách obyvate mi obce. 
2.  Obecné zastupite stvo v Hor anoch má 5 poslancov. 
3. Funk né obdobie poslancov kon í zložením s ubu poslancov novozvoleného obecného 

zastupite stva, ktoré musí by  zvolené najneskôr do 30 kalendárnych dní od volieb. 
 

lánok 13 
Úlohy obecného zastupite stva 

 
1.  Obecné zastupite stvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva 

svoju vyhradenú právomoc pod a § 11 ods.3 zákona SNR .369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmiem a doplnkov.   

2.  Obecné zastupite stvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené :         

     a) ur ova  zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, ktorý 
užíva, schva ova  najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolova  
hospodárenie s ním,   

     b) schva ova  rozpo et obce jeho zmeny, kontrolova  jeho erpanie a schva ova  
závere ný ú et, emisiu komunálnych odpadov, rozhodova  o prijatí úveru alebo pôži ky, 
o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finan nej výpomoci zo štátneho rozpo tu,  

     c) schva ova  územný plán obce alebo jej asti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života obce, 

     d) rozhodova  o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku pod a 
osobytných predpisov,   

     e) ur ova  náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,   
     f) vyhlasova  hlasovanie obyvate ov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja 

obce a zvoláva  verejné zhromaždenia ob anov, 
     g) uznáša  sa na nariadeniach obce, 



     h) schva ova  dohody o medzinárodnej spolupráci a lenstvo obce v medzinárodnom 
združení,      

     i) ur ova  plat starostu a hlavného kontrolóra obce,   
     j) zria ova  funkciu hlavného kontrolóra a ur ova  mu rozsah pracovného úväzku,  
     k) zria ova , zrušova  a kontrolova  rozpo tové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh starostu vymenúva  a odvoláva  ich vedúcich, zaklada  a zrušova  obchodné 
spolo nosti a iné právnické osoby a schva ova  zástupcov obce do ich orgánov, ako aj 
schva ova  majetkovú ú as  obce v právnickej osobe, 

      l) schva ova  združovanie obecných prostriedkov a innosti a ú as  v združeniach, ako aj 
zriadenie spolo ného regionálneho alebo záujmového fondu,   

    m) zria ova  a zrušova  orgány potrebné na samosprávu obce a ur ova  nápl  ich práce,  
     n) ude ova estné ob ianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
     o) ustanovi  erb obce, vlajku obce, pe  obce, 
     p) schva ova  zásady odme ovania poslancov a lenov komisií 
3. Obecné zastupite stvo si môže vyhradi  rozhodovanie o akejko vek alšej otázke života 

obce. 
4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupite stva, najmä prípravu a obsah 

rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa 
a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupite stva, 
spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpe ovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy 
stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupite stva v Hor anoch. 

 
lánok 14 

Starosta obce 
 
1. Predstavite om obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia 

obyvatelia obce v priamych vo bách. Funk né obdobie starostu kon í zložením s ubu 
novozvoleného starostu. 

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vz ahoch obce 
a pracovnoprávnych vz ahoch pracovníkov obce, v administratívnych vz ahoch je 
správnym orgánom. 

3.  Starosta : 
     a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupite stva a podpisuje ich uznesenia, 
     b) vykonáva obecnú správu, 
     c) zastupuje obec vo vz ahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým 

osobám,  
     d)  rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy,  ktoré  nie  sú  zákonom  alebo  týmto  štatútom  

vyhradené obecnému zastupite stvu. 
4. Starosta môže pozastavi  výkon uznesenia obecného zastupite stva v prípadoch 

stanovených zákonom. 
5. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupite stva starostom pozastavený, môže obecné 

zastupite stvo toto uznesenie trojpätinovou vä šinou hlasov všetkých poslancov potvrdi , 
ak obecné zastupite stvo nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie 
stráca platnos . Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastavi . 

5.  Starosta môže uloži  právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky 6 638 € ak :   

     a) poruší nariadenia obce    
     b) ak neudržuje istotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnute nosti 

a tým naruší vzh ad alebo prostredie obce, alebo ak zne istí verejné priestranstvo alebo 
odkladá veci mimo vyhradených miest    



     c) nesplní v ur enej lehote bez vážneho dôvodu povinnos  uloženú starostom poskytnú  
osobnú alebo vecnú pomoc po as odstra ovania a pri odstra ovaní následkov živelnej 
pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.   

7. Pokutu možno uloži  do jedného roka odo d a, ke  sa starosta dozvedel o tom, kto sa 
porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo 
nesplnenia vyššie uvedených povinností. Pri ukladaní pokút sa postupuje pod a 
všeobecných predpisov o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.   

 
lánok 15 

Zastupovanie starostu 
 
1. Starostu po as neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje Jeho 

zástupca, ktorého zastupovaním poverí starosta písomným poverením. Ak zanikne mandát 
starostu pred uplynutím funk ného obdobia zastupuje ho zástupca starostu. Starosta môže 
zástupcu starostu kedyko vek odvola . 

   
lánok 16 

Komisie 
 
1.  Obecné zastupite stvo môže zria ova  komisie ako svoje stále alebo do asné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány.    
2.  Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupite stva a obyvate ov obce zvolených 

obecným zastupite stvom. 
3.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupite stvo.   
 

lánok 17 
Obecný úrad 

 
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupite stva a starostu, zložený 

z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.    
2.  Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organiza né práce súvisiace s plnením 

úloh samosprávy obce, najmä:    
      a) zabezpe uje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce   
      b) zabezpe uje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupite stva 

a komisií obecného zastupite stva   
      c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom 

konaní     
      d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupite stva a rozhodnutia starostu  
      e) koordinuje innos  organizácií a alších subjektov vytvorených obcou    
      f) organiza no-technicky zabezpe uje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec   
3.  Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 
 

lánok 18 
Hlavný kontrolór obce 

 
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupite stvo na šes  rokov a po uplynutí 

tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vz ah k obci kon í. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce a za svoju innos  zodpovedá obecnému zastupite stvu.   

2.  Úlohy, postavenie a ostatné oblasti innosti hlavného kontrolóra stanovuje zákon. 
 



 
P I A T A  H L A V A 

HLASOVANIE OBYVATE OV OBCE 
lánok 19 

 
1.  Zhromaždenie obyvate ov obce Hor any o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce 

vyhlasuje obecné zastupite stvo. 
2.  Obecné zastupite stvo vyhlási hlasovanie obyvate ov obce ( miestne referendum),           

ak ide o:   
a) zlú enie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj o zmenu názvu obce,   
b) odvolanie starostu  
c) petíciu skupiny obyvate ov obce aspo  30% oprávnených voli ov.       
3. Obecné zastupite stvo môže vyhlási  hlasovanie obyvate ov obce aj pred rozhodnutím 

o alších dôležitých veciach samosprávy obce.   
4. Výsledky hlasovania obyvate ov obce sú platné, ak sa na om zú astnila aspo  polovica 

oprávnených voli ov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovi nou vä šinou platných 
hlasov ú astníkov hlasovania obyvate ov obce. Obecné zastupite stvo vyhlási výsledky 
hlasovania obyvate ov obce do troch dní od doru enia zápisnice o výsledkoch hlasovania 
na úradnej tabuli. 

 
Š I E S T A  H L A V A 

VEREJNÉ  ZHROMAŽDENIA  OBYVATE OV  OBCE 
lánok 20 

 
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupite stvo zvola  verejné zhromaždenie 

obyvate ov obce alebo jej asti.   
2. Obecné zastupite stvo zvolá verejné zhromaždenie obyvate ov obce, prípadne jeho asti 

vždy :  
a) ak o to požiada petíciou najmenej 20% oprávnených voli ov, 
b) ak o to požiada jedna tretina poslancov obecného zastupite stva   
3. Obecné zastupite stvo sa môže uznies , že prenesie rozhodnutie o ur itej dôležitej otázke, 

týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvate ov obce, resp. jej asti. 
4. Podmienky organizovania a uskuto ovania verejného zhromaž ovania ako aj podmienky 

hlasovania môže obecné zastupite stvo upravi  vo všeobecne záväznom nariadení. 
5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, prípadne iným vhodným 

spôsobom/ napr. vyhlásením v obecnom rozhlase/ . O prerokovanej problematike sa 
spisuje písomná zápisnica, ktorej sú as ou musí by  prezen ná listina prítomných 
obyvate ov obce, resp. jej asti. 

 
S I E D M A   H L A V A 

POSLANCI  OBECNÉHO  ZASTUPITE STVA 
 

lánok 21 
Povinnosti a oprávnenia poslancov 

 
1.  Poslancov obecného zastupite stva volia obyvatelia obce v priamych vo bách. 
2.  Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou innos ou boli vhodní dôvery svojich voli ov. Pri 

výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami asti obce. 
Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a alšími zákonmi.  



3. Funk né obdobie poslancov za ína d om zvolenia a zložením s ubu. Mandát poslanca 
zaniká pod a zákona o obecnom zriadení. 

 
lánok 22 

Práva a povinnosti poslancov 
 
1.  Poslanec je povinný najmä : 
     a) zloži  s ub na prvom zasadnutí obecného zastupite stva, na ktorom sa zú astní, 
     b) zú ast ova  sa na zasadnutiach obecného zastupite stva a jeho orgánov, do ktorých 

zvolení 
     c) dodržiava  rokovací poriadok, 
     d) obhajova  záujmy obce a jej obyvate ov. 
2.  Poslanec je oprávnený najmä : 
     a) predklada  obecnému zastupite stvu i ostatným orgánom návrhy, 
     b) interpelova  starostu a lenov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce 
     c) požadova  od riadite ov právnických osôb založených alebo zriadených obcou 

vysvetlenia vo veci týkajúcich sa ich innosti, 
     d) požadova  informácie a vysvetlenia od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré 

vykonávajú v obci podnikate skú innos , vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich 
podnikania v obci, 

     e) zú ast ova  sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní s ažnosti a oznámení, 
ktoré uskuto ujú orgány obce, 

     f) požadova  vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon 
poslaneckej funkcie. 

3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru.Za jej výkon však môže obec poskytnú  odmenu. Poslancovi patrí náhrada 
skuto ných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to 
pod a osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. 

4. Poslanec nesmie by  pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch    
vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. 

5. Poslanec je povinný na požiadanie informova  voli ov o svojej innosti a innosti 
obecného zastupite stva. 

 
O S M A    H L A V A 
SPOLUPRÁCA  OBCÍ 

 
lánok 23 

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

obyvate ov obcí. Obec môže spolupracova  na základe zmluvy uzavretej na ú el 
uskuto nenia konkrétnej úlohy alebo innosti, na základe zmluvy o zriadení združenia 
obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby pod a ustanovení zákona. 

2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvára  združenia, nadväzova  partnerské 
vz ahy a spolupracova  s obcami a mestami iných štátov a by lenom medzinárodných 
združení miestnych orgánov v zmysle ustanovení zákona. 

 



D E V I A T A   H L A V A 
VZ AHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, 

S POLITICKÝMI STRANAMI, H NUTIAMI A OB IANSKÝMI ZDRUŽENIAMI 
 
 

lánok 24 
 
1.  Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s obvodnými úradmi, 

územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, 
vysokými školami, výskumnými ústavmi a alšími štátnymi orgánmi ( prokuratúrou, 
súdom, políciou a pod.) 

2.  Obec spolupracuje pri zabezpe ovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikate skými, 
právnickými a fyzickými osobami , politickými stranami a hnutiami a ob ianskymi 
združeniami, ktoré pôsobia na území obce. 

 
D E S I A T A  H L A V A 

KRONIKA OBCE 
 

lánok 25 
 
1.  Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku. 
2.  Zápisy do kroniky chronologicky dokumentujú fakty zo spolo enského a hospodárskeho života 

obce.Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o och, ktorí sa pri inili o prospech 
žitia miestneho spolo enstva. 

3.  Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné 
zastupite stvo. 

4.  Text jednotlivých zápisov do kroniky schva uje obecné zastupite stvo. 
5.  Kronika obce je uložená na Obecnom úrade v Hor anoch. 
 

J E D E Á S T A   H L A V A 
POMOC  PRI  MIMORIADNYCH  SITUÁCIACH 

 
lánok 26 

 
1.  Obec je povinná poskytnú  obyvate ovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou, najmä 
zabezpe  mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v ase nebezpe enstva povodne 
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických 
osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povod ami. 

3. Obec zabezpe uje evakuácie, do asné ubytovanie a stravovanie evakuovaného 
obyvate stva, pod a možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác. 

4. Obec je povinná pomáha  pri likvidácii a odstra ovaní následkov živelnej pohromy 
a havárii prostredníctvom dobrovo ného hasi ského zboru v spolupráci s alšími 
právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu. 

 
 
 
 
 
 



lánok 27 
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách 

 
1. Starosta obce môže uloži  právnickej alebo fyzickej osobe poskytnú  osobnú alebo vecnú 

pomoc pri odstra ovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak 
osobitý zákon neustanovuje inak. 

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 
náhradu ú elne vynaložených nákladov. Toto právo si môže uplatni  v zmysle zákona. 

 
 
 
 
                                                D V A N Á S T A  H L A V A 

SPOLO NÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVERE NÉ USTANOVENIA 
 

lánok 28 
 
1.  Štatút Obce Hor any je základnou právnou normou obce Hor any. 
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce, 

musia by  v súlade s týmto štatútom. 
2.  Štatút obce, zmeny a doplnky tohto štatútu schva uje obecné zastupite stvo. 
3.  Na tomto Štatúte Obce Hor any sa uznieslo obecné zastupite stvo uznesením . 23/2012 

zo d a 11.8.2012. 
4..Štatút Obce Hor any nadobúda ú innos  d a 
 
 
Vyvesené : 13.8.2012 
Zvesené :    28.8.2012 
 
 
 
                                                                                                                             Eva Šrámková 
                                                                                                                              starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Symboly Obce Hor any 



Symboly Obce Hor any 
Symboly obce Hor any sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. 
 

ERB OBCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis : Erb obce Hor any tvorí, v modrom štíte na zelenom rozoranom kopci je 

postavený zlatý ( žltý ) snop, ktorý je z oboch strán doprevádzaný dvomi 
striebornými 

( bielymi ) hviezdi kami. 
 

VLAJKA OBCE 
 

 
 
Popis : Vlajka obce Hor any pozostáva zo šiestich pozd žnych pruhov vo farbách 
modrej 1/6, bielej 1/6, žltej 1/6, zelenej 1/6, bielej 1/6, modrej 1/6. Vlajka má pomer  
strán 2 : 3 a ukon ená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny 
jej listu. 
 

PE  OBCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis : je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HOR ANY. 
Pe  má priemer 35 mm. 


