Štatút obce Hranovnica
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Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento štatút obce Hranovnica (ďalej len
„štatút“):
PRVÁ ČASŤ
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Hranovnica upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov
obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a
pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúru,
formy a metódy ich práce, vzťahy k ostatným subjektom verejnej správy, symboly obce, udeľovanie
čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Hranovnica je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
Čl. II.
Postavenie obce
1. Obec Hranovnica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
ktorý združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami.
2. 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.
3. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce možno
vykonať len v súlade so zákonom.
Čl. III.
Práva a povinností obyvateľov obce
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Jeho práva stanovuje zákon.
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok
alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, ten, kto je v obci prihlásený na prechodný
pobyt, a ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby nemajú právo voliť a byť volený do
orgánov samosprávy obce, ani hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce.
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
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Čl. IV.
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje zákon, ak takéto úkony
podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Úlohy obce pri výkone samosprávy stanovuje zákon.
3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
4. Obec môže vo veciach samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia.
DRUHÁ ČASŤ
Majetok obce
Čl. V.
1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy.
4. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Čl. VI.
Obecné zastupiteľstvo 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.
Čl. VII.
1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia s
majetkom obce Hranovnica.
2. Zásady upravujú najmä:
a) nadobudnutie a prevod majetku obce,
b) správu majetku obce,
c) práva a povinností orgánov obce a subjektov s majetkovou účasťou obce pri nakladaní s
majetkom obce,
d) postup pri prenechaní majetku obce do nájmu,
e) nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
f) odpustenie pohľadávok obce,
g) kontrolu nakladania s majetkom obce a dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom
obce.
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TRETIA ČASŤ
Financovanie a rozpočet obce
Čl. VIII.
Financovanie
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z
ďalších zdrojov.
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami a obcami, so
samosprávnymi krajmi, prípadne inými fyzickými a právnickými osobami.
3. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj z prostriedkov mimorozpočtových
peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania.
4. 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.
Čl. IX.
Rozpočet
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka.
2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým,
aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
3. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.
4. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce, obsahuje
záverečný účet obce.
5. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Orgány obce
Čl. X.
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu a komisie obecného zastupiteľstva a určuje im
predmet činnosti.
Čl. XI.
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce, vyhradené mu je
najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
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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 obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
o združení s inou obcou, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
obecným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) 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 zhromaždenia obyvateľov obce,
g) uznášať sa na VZN,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení,
i) určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona 1 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce, zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh starostu obce rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť aj odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmeny 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 obce 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,
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 a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
3. Obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje:
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná
previesť majetok podľa osobitného predpisu,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu určenú obecným
zastupiteľstvom,
e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia,
f) vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,
g) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na
poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce,
1

zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
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pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky života v obci a nie je zákonom vyhradená do
kompetencie starostu obce.
Čl. XII.
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce.
3. Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon
neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Čl. XIII.
Zastupovanie starostu obce
1. Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá svojho zástupcu, poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu obce v plnom
rozsahu jeho zástupca. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Čl. XIV.
Hlavný kontrolór obce
1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6
rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktoré ho môže odvolať z funkcie za
podmienok stanovených zákonom. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného
zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
2. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
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Čl. XV.
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Úlohy
komisií určuje obecné zastupiteľstvo.
3. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici zriaďuje nasledovné komisie:
a) Komisia ekonomická, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku,
b) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej
prevencie,
c) komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia,
d) komisia starostlivosti o Rómsku komunitu,
e) komisia propagačná.

Čl. XVI.
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu
obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
e) metodicky riadi obecné organizácie a koordinuje ich činnosť,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.
3. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu.
4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu.
Čl. XVII.
Prednosta obecného úradu
1. Na čele obecného úradu je prednosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý:
a) vedie a organizuje prácu obecného úradu,
b) podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
c) zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
d) plní v rozsahu poverenia starostu obce úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov
zamestnancov obce a vnútornej hospodárskej správy obecného úradu,
e) plní ďalšie úlohy na základe poverenia starostu obce.
2. Prednostu obecného úradu menuje a odvoláva starosta obce, ktorému tiež zodpovedá za svoju
činnosť.
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PIATA ČASŤ
Čl. XVIII.
Miestne referendum
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum.
2. Obecné zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu obce,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce.
3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy.
Čl. XIX.
Zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov
obce alebo jej časti.
2. Spôsob vykonania zhromaždenia obyvateľov obce upraví obecné zastupiteľstvo uznesením.
ŠIESTA ČASŤ
Poslanci obecného zastupiteľstva
Čl. XX.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú volení obyvateľmi obce v priamych voľbách na štyri roky. Pri
výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov, vykonávajú ju v súlade s ústavou,
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Čl. XXI.
Práva a povinnosti poslancov
1. 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.
2. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
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poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
SIEDMA ČASŤ
Čl. XXII.
Symboly obce
1. Symbolmi obce Hranovnica sú:
a) erb obce Hranovnica,
b) zástava obce Hranovnica,
c) pečať obce Hranovnica.
2. Erb obce Hranovnica tvorí v červenom štíte strieborná, zlatovlasá, strieborno-odetá, zlatým
plášťom zahalená sv. Barbora, vo vystretej pravici so striebornou trojokennou vežou, v ľavici pred
sebou so zlatou knihou, po jej bokoch po jednej veľkej zlatej hviezde.
3. Erb obce sa používa na pečati obce, na úradných pečiatkach, insígniách obce, na listinách o
udelení čestného občianstva, na budovách, v ktorých sídlia orgány obce a na ďalšie účely spojené s
výkonom činnosti obce. Použitie erbu obce na iné účely je možné len s písomným súhlasom
starostu obce. Žiadateľ v žiadosti uvedie účel, spôsob a trvanie používania erbu obce.
4. Zástavu obce Hranovnica pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej 3/10, žltej
1/10, bielej 2/10, žltej 1/10 a červenej 3/10.
5. Zástava obce sa používa pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne
štátneho charakteru.
6. Pečať obce Hranovnica tvorí erb obce Hranovnica s kruhopisom „Obec Hranovnica“.
7. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach na pečatenie významných listín a
dokumentov.
Čl. XXIII.
Vyznamenania obce
1. Orgány obce môžu udeliť tieto vyznamenania:
a) čestné občianstvo obce Hranovnica,
b) cena obce Hranovnica,
c) cena starostu obce Hranovnica,
d) odmeny.
2. Podmienky udeľovania vyznamenaní sa podrobnejšie vymedzia v osobitnom všeobecne
záväznom nariadení.
ÔSMA ČASŤ
Čl. XXIV.
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľom nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou.
2. Starosta obce 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. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo
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vecnú pomoc má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v
súlade s platnou právnou úpravou.
DEVIATA ČASŤ
Čl. XXV.
Záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Hranovnica je základnou právnou normou obce Hranovnica. Všetky všeobecne
záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a iné predpisy obce musia byť v súlade s
týmto štatútom.
2. Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici na jeho zasadnutí dňa
18.9.2015, uznesením č. 70/2015.
4. Ruší sa Štatút obce Hranovnica prijatý dňa 31.1.2007.
5. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015.

Vladimír Horváth
starosta obce
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