ŠTATÚT

obce ŽAŠKOV

Vychádzajúc z tradícií a dedičstva predkov, mysliac na blaho budúcich generácií, sa
obyvatelia obce Žaškov prostredníctvom svojich volených zástupcov uznášajú na tomto
štatúte.
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej Ústavou
Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na svojom rokovaní.
schvaľuje
štatút obce ŽAŠKOV
(ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie
samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji
a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.

Prvá časť
Postavenie obce
Čl. 1
Základné ustanovenia
1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
právnych predpisov a zásad o hospodárení s majetkom obce 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. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je
upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3) Obec má svoj názov obec Žaškov .
Čl. 2
Symboly obce
1) Obec má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.
Najvýznamnejšie identifikačné symboly obce Žaškov sú:
a) erb,
b) vlajka a zástava obce,
c) pečať obce.
Od erbu, pečate a vlajky sú odvodené ďalšie symboly: zástava, koruhva, krátka
zástava, znaková zástava, kombinovaná alebo veľká koruhva, insignia starostu obce
s reťazou zo žltého kovu.

A./ Erb obce:
1.1 Erb obce tvoria: v červenom štíte zo striebornej, späťhľadiacej labute vyrastajúce
tri strieborné kvety na zlatých stopkách. Farby sú dané logikou znamenia – labuť
a kvety musia byť strieborné, t.j. biele, tzv. heraldické doplnky, čiže zobák, nohy
a stopky kvetov zlaté, t.j. žlté. V zmysle heraldických pravidiel možno striebornú
nahradiť bielou a zlatú žltou. Farby sú v tomto rovnocenné. Pri čierno-bielom
zobrazení možno červenú vyjadriť zvislým šrafovaním, zlatú jemným bodkovaním
strieborná ostane voľná (biela).
1.2 Kompletný erb obce je popísaný odsekom 1. Používajú ho orgány samosprávy
obce. Záväzné vyobrazenie erbu obce Žaškov tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
1.3. Farby obce sú červená, biela a žltá.
Zásady používania erbu:
1. Erb obce Žaškov sú oprávnené používať:
a) obec – orgány obecnej samosprávy a obecný úrad, právnické osoby založené
alebo zriadené obcou,
b) iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým OZ udelí súhlas.
2. V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, rozsah a ďalšie
podmienky. Povolenie môže byť obcou kedykoľvek odňaté, odňatie sa nemusí
odôvodniť.
3. Oprávnení podľa ods. 1 písm. a/ môžu používať erb obce Žaškov
a/ na označenie svojich sídiel,
b/ na svojich listinách, pečatiach, pečiatkach a bulletinoch,
c/ na súčastiach rovnošiat svojich zamestnancov,
d/ na preukazoch svojich zamestnancov,
e/ ako súčasť architektonickej trvalej výzdoby svojich budov, siení
a miestností, obradných a zasadacích miestností,
f/ na motorových vozidlách.
4. V prípade výtvarného spracovania alebo akejkoľvek odchýlky od záväzného
vyobrazenia erbu obce je potrebné osobitné schválenie heraldickej správnosti znaku
erbu Ministerstvom vnútra SR po prerokovaní v komisii obce na ten účel starostom
obce ustanovenej a schválenie obecným zastupiteľstvom 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
B/ Vlajka a zástava obce
1) Vlajka obce Žaškov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej
(1/7), červenej (1/7), žltej (1/7), červenej (1/7), bielej (1/7), červenej (1/7) a žltej
(1/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
2) Podrobné vyobrazenie vlajky obce Žaškov a vzájomný pomer jej rozmerov tvorí
prílohu č. 2 tohto štatútu.
3) Pri slávnostných príležitostiach možno používať zástavu obce Žaškov, ktorá má
rovnakú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nemusí byť vždy 2:3,
zástava môže byť aj dlhšia a na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou,
stožiarom alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar (ak
ide o koruhvu).

4) Od vlajky sú odvodené ďalšie symboly.
a/ Koruhva Žaškova je v podstate zvislou zástavou, ktorá je pripevnená ku
kratšiemu priečnemu rahnu a vztyčuje sa na stožiar.
b/ Krátka zástava Žaškova predstavuje obdĺžnik, dlhšou stranou pripojený k
žrdi. Používa sa najmä pri hromadnej vlajkovej výzdobe obce.
c/ Znaková zástava Žaškova má podobu takmer štvorca, jej výška sa však
v skutočnosti rovná proporčne výške štítu a šírka zase šírke štítu. Je na nej
erbové znamenie rozvinuté do celej plochy zástavy, bez štítu.
d/ Kombinovaná, alebo tiež veľká koruhva Žaškova predstavuje spojenie
znakovej zástavy s koruhvou, pričom sa znaková zástava pridáva do hornej
časti koruhvy.
5) Zásady používania vlajky, zástavy a od vlajky odvodených ďalších symbolov sú:
a/ vlajku obce sú oprávnené používať orgány samosprávy obce. Iné právnické osoby
a obyvatelia obce môžu používať pri slávnostných príležitostiach zástavy utvorené
podľa vlajky obce,
b/ vlajka obce (zástava) sa prechodne verejne vztyčuje (vyvesuje) na budovách
a verejných priestranstvách pri slávnostných príležitostiach, najmä miestneho
významu. Výzvu na slávnostnú výzdobu vlajkami (zástavami) obce pri slávnostných
príležitostiach miestneho významu vydáva OZ,
c/ zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe verejných miestností a siení.
C/ Pečať obce
1) Pečať patrí – spolu s erbom a vlajkou – do trojice základných symbolov územnej
samosprávy. Funkciu pečate územnej samosprávy v administratívnej praxi a najmä
v úradnom styku plní úradná pečiatka územnej samosprávy, ktorá je odvodená od
pečate obce.
Pečaťou obce sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu obce obkolesený
kruhopisom, označujúcim názov obce. Pečať obce môže byť vyhotovená v pečatnom
vosku, častejšie sa však vyhotovuje ako tzv. suchá pečať.
2) Pečať obce Žaškov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a s kruhopisom –
OBEC ŽAŠKOV. Pečať má priemer 35 mm.
3) Odtlačok pečate obce Žaškov je zobrazený v prílohe č. 3 tohto štatútu.
4) Pečaťou obce sa pečatia významné listiny a dokumenty obce, najmä o udelení
verejných uznaní a iných pôct, družobné dohody a pod.
5) Pečať obce Žaškov uchováva a jej použitie povoľuje výlučne starosta obce.
6) Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky s obecným symbolom, pričom
stred ostáva nezmenený, mení sa iba kruhopis, ktorý môže znieť: OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO ŽAŠKOV (odtlačok tejto pečiatky je zobrazený v prílohe 4a),
alebo pečiatka používaná v bankách (odtlačok tejto pečiatky je zobrazený v prílohe
4b).
7) Úradnou pečiatkou sa rozumie podľa pečate obce zhotovený farebný odtlačok na
papieri a tiež gumová alebo plastová matrica, ktorou sa pečiatka zhotovuje. Za úradnú
pečiatku obce sa považuje len okrúhla pečiatka. Pozdĺžna nápisová pečiatka obce sa
nepovažuje za úradnú pečiatku obce a nemožno ju používať na potvrdzovanie pravosti
úradného záznamu. Používa sa len tam, kde sa nepoužíva hlavičkový papier obce, na
obálkach na označenie odosielateľa a pod., nemôže však plniť funkciu úradnej
pečiatky obce.

2)

3)

8) Pri výkone prenesenej štátnej správy obec musí používať pečať so štátnym znakom
a popri svojom názve pomenovanie Slovenská republika (odtlačok tejto pečiatky je
zobrazený v prílohe 4c), okrem overovania listín a podpisov (odtlačok tejto pečiatky je
zobrazený v prílohe 4d).
Obecné symboly je obec povinná používať pri výkone samosprávy. Odtlačok úradnej
pečiatky s erbom obce a názvom obce používa obec na rozhodnutia, oprávnenia
a osvedčenia skutočností vydávaných pri výkone samosprávy.
Pokiaľ je predpísané použitie štátneho znaku Slovenskej republiky, použije sa tento
znak prednostne. Prednostné postavenie má aj vztyčovanie štátnej vlajky a zástavy.
Čl. 3
Insignia starostu s reťazou zo žltého kovu

1) Insignia starostu s reťazou zo žltého kovu obsahuje erb obce Žaškov, ktorý je zhotovený zo
žltého kovu. Insignia je pripevnená na ozdobnej reťazi zo žltého kovu.
2) Starosta používa insigniu najmä pri
a) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života štátu,
b) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov iných krajín a družobných miest a
obcí,
c) oficiálnom prijatí vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov,
d) odovzdaní verejných uznaní a pôct udelených zastupiteľstvom obce Žaškov,
e) iných významných a slávnostných príležitostiach.
Čl. 4
Štandarda starostu obce
Štandarda starostu obce sa podobá znakovej zástave, obohatená je však o lem
v obecných farbách. Odlišuje sa tiež tým, že kým znaková zástava sa zhotovuje v mnohých
vyhotoveniach, štandarda jestvuje len v jednom. Rozdiel je tiež vo funkcii, pretože štandarda
už nie je symbolom obce, ale symbolom starostu, jeho insígniou, označením jeho úradu.
Čl. 5
Ochrana obecných symbolov
1) Obecné symboly je potrebné mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
2) Všetci používatelia obecných symbolov musia tieto používať dôstojne a nedopustiť ich
poškodzovanie, hanobenie a znevažovanie.
3) Symboly obce, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohto štatútu,
prikáže OZ odstrániť. Rovnako sa bude postupovať pri používaní obecných symbolov na
predmetoch (napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky a pod.) bez súhlasu určeného
týmto štatútom.

Čl. 6
Územie obce

1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
2) Územie obce predstavuje výmeru 2472 ha.
3) Vyobrazenie katastrálneho územia obce tvorí prílohu č. 6 tohto štatútu.
Čl. 7
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovanie stavieb
1) Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného
a orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Obec určuje a mení všeobecne záväzným nariadením stavbám vzor súpisného čísla,
vzor orientačného čísla a
určuje názvy ulíc a názvy námestí, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území obce.
3) Obec sa člení na tieto ulice: Babicovská, Cintorínska, Dierová, Družstevná,
Dymácka I., Dymácka II., Haľamovská, Hankovská, Hrušková, Chudovská,
Karlovská, Káčerovská, Kočárska, Kozlovská, Lackovská, Majdovská, Matúšovská,
Páľovská, Pusté, Rekovo, Roveň, Tepeľ, Zemianska.

Druhá časť
Orgány obce
Čl. 8
Základné ustanovenia
1) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány
a) obecnú radu,
b) komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
c) obecný hasičský zbor,
d) podľa potreby môže zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.
3) Úradná tabuľa obce
a/ Úradná tabuľa obce Žaškov je umiestnená na parkovisku oproti budove obecného úradu
a na budove obecného úradu tak, aby každý občan mal prístup k úradnej tabuli.
b/ Na úradnej tabuli sa zverejňujú:
 Všeobecne záväzne nariadenia obce, ktoré sa vyhlasujú formou vyvesenia na úradnej
tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak
v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo
všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy







alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.
Rozpočet obce sa zverejňuje na úradnej tabuli ešte pred jeho schválením, a to najmenej na
15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce,
ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
Záväzné dokumenty v rámci územného plánovania a stavebného poriadku, a to v štúdiu
ich navrhovaného riešenia až po ich schválení.
Písomnosti orgánov a organizácií, ktoré podľa osobitných predpisov doručujú za v nich
stanovených podmienok formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Iné skutočnosti, ktoré je potrebné zverejniť na úradnej tabuli v záujme informovanosti
obyvateľov obce, a ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov.
Čl. 9
Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 11, § 11a,
§11b a § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob
uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Na
prijatie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
5) Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje
a) schvaľovať organizovanie obecných zbierok,
b) určovať názov obce,
c) zriaďovať sociálne, zdravotné, kultúrne, školské a predškolské zariadenia, zriaďovať
obchodné spoločnosti,
d) rozhodovať o zlúčení, rozdelení a zrušení obce,
e) rozhodovať o zmene hraníc katastrálneho územia obce,
f) určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
g) voliť (menovať) veliteľa obecného hasičského zboru,
h) schvaľovať zmluvy o zriadení združenia obcí,
i) schvaľovať členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných
orgánov.
Čl. 10
Starosta obce

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia
starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
k právnickým a fyzickým osobám.
2) Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Čl. 11
Zastupovanie 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. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení.
Čl. 12
Obecná rada
1) Zriadenie, voľba, počet a zloženie členov a postavenie obecnej rady upravuje
ustanovenie § 14 zákona o obecnom zriadení a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
2) Obecná rada vykonáva voči komisiám uznesenia obecného zastupiteľstva, koordinuje
a kontroluje ich činnosť a spolupracuje s nimi pri príprave zasadaní obecného zastupiteľstva.
3) Obecná rada plní bežné úlohy podľa pokynov obecného zastupiteľstva medzi
jednotlivými jeho zasadaniami.
4) Obecná rada plní funkciu poradného orgánu starostu.
5) Obecná rada nemôže
a) konať vo veciach, ktoré sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené iba obecnému
zastupiteľstvu a starostovi,
b) vystupovať ako orgán samosprávy obce voči právnickým osobám a fyzickým osobám.

Čl. 13
Komisie
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Zloženie, počet členov komisie a ich voľbu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
2) Zriadené komisie pri OZ, spravidla trvalé sú: komisia vecí vo verejnom záujme,
komisia verejného poriadku, likvidačná komisia, komisia školstva, kultúry, športu

a sociálnych vecí, komisia výstavby a rozvoja obce, komisia životného prostredia
a pôdohospodárstva, finančná komisia a správy majetku.
Čl. 14
Postavenie a úlohy Obecného hasičského zboru
1) Úlohy Obecného hasičského zboru
a) zabezpečuje zdolávanie požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach,
b) zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z.
o hasičských jednotkách,
c) najmenej jedenkrát ročne informuje obecné zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na úseku
ochrany pred požiarmi, o činnosti a o stave hasičskej techniky.

Čl. 15
Kronika obce
Obec vedie kroniku obce povereným kronikárom, ktorého výber schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Každoročne je návrh zápisu do kroniky predmetom posúdenia obecným
zastupiteľstvom. Kronika obce Žaškov je písaná v slovenskom jazyku, tematicky a v rámci
kapitol chronologicky, vzhľadom na množstvo udalostí a podujatí konaných v obci. Obsahuje
stále kapitoly, ktoré sú zamerané najmä na oblasť školstva, kultúry, športu, sociálnych
pomerov, zdravotníctva, obchodu, služieb, zamestnanosti, činnosti obecných orgánov a
hospodárenia obce, činnosti politických strán a hnutí a pod. Ďalšie kapitoly obsahujú
mimoriadne udalosti celoobecného významu, ako sú voľby parlamentné a komunálne,
referendá, rokovania medzinárodných organizácií a inštitúcií týkajúcich sa obce Žaškov.
Nahliadať do kroniky obce je povolené.

Tretia časť
Účasť občana na samospráve obce
Čl. 16
Práva a povinnosti obyvateľov obce
1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
3) Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy,
prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce

zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na
rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach,
spravodaji obce, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.
4) Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov
obce v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
5) Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom
zriadení.

Štvrtá časť
Riadenie obecnej samosprávy
Čl. 17
Zásady riadenia
1) Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu
pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči
voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený
konať.
2) Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti
a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú
rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci
rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného
zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov –
vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
3) Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú
zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
4) Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh
na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet
zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.
5) Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši
obecné zastupiteľstvo.
6) Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi
obcou a orgánmi štátu rieši starosta.
7) Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou
zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné
zastupiteľstvo a starosta.
Čl. 18
Systém, stupne riadenia a organizačná štruktúra

Systém riadenia obecnej samosprávy je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov
a vzájomnými vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti v schéme organizačnej štruktúry, ktorá
je uvedená v prílohe č. 2.

Piata časť
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení
Čl. 19
Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva
1) Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného
zastupiteľstva, a preto v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho
nekonštituovalo, a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.
2) Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu,
podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní
hlasovať.
3) Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že
starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho
uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení
miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo
sú pre obec zjavne nevýhodné.
4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi
a) plat a odmenu,
b) mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,
c) technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného kontrolóra
obce a vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.
Čl. 20
Vzťah starostu a jeho zástupcu
Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta
v poverení zastupovaním starostu.

Čl. 21
Vzťah starostu a obecnej rady
1) Starosta prostredníctvom obecného úradu vytvára administratívne, technické
a materiálne podmienky pre činnosť a zasadanie obecnej rady.
2) Starosta, keďže nie je poslancom obecného zastupiteľstva, nemôže byť členom
obecnej rady. Starosta zvoláva jej zasadnutia, predkladá jej vlastné návrhy, predsedá jej

a podpisuje jej uznesenia, ale nemôže v nej hlasovať. Nakoľko je obecná rada poradným
orgánom starostu obce, jej uznesenia nie sú pre starostu záväzné.
Čl. 22
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra
1) S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť
pracovnú zmluvu.
2) Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného
kontrolóra.
3) Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak
zákon neustanovuje inak.
Čl. 23
Vzťah starostu a komisií
1) Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne
veci komisiám obecného zastupiteľstva.
2) Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 24
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení
1) Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich
organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku
a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenia ich hlavných úloh.
Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.
2) Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako
predstaviteľa obce a najvyššieho výkonného orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.

Čl. 25
Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami
1) Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah
nadriadenosti a podriadenosti.

2) Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú
kontrolnú činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán
a kontrolovaný sa vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.
Čl. 26
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra
obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je
medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 27
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Zásady hospodárenia s majetkom obce sú spracované v samostatnej smernici Zásad
hospodárenia s majetkom obce.

Šiesta časť
Právnické osoby založené alebo zriadené obcou
Čl. 28
Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
/1/ Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obec zriaďuje na zabezpečenie plnenia
svojich základných funkcií alebo na vykonávanie verejnoprospešných činností, na plnenie
týchto úloh im obec zverí časť svojho majetku.
/2/ Rozpočtová organizácia je právnickou osobou zriadenou obcou, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami napojená na rozpočet obce, podľa osobitného predpisu samostatne hospodári
s prostriedkami, ktoré jej určí obec v rámci svojho rozpočtu.
/3/ Príspevková organizácia je právnickou osobou zriadenou obcou, ktorej je poskytovaný
príspevok z rozpočtu obce a ktorá s poskytnutým príspevkom hospodári v súlade s osobitným
predpisom.
/4/ Správu o činnosti a ekonomických výsledkoch predkladá príslušný štatutárny orgán
rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obecnému zastupiteľstvu raz za rok, ak obecné
zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Siedma časť
Verejné ocenenia obce Žaškov
Čl. 29
Verejné ocenenia obce
Verejné ocenenia obce sú:
a) čestné občianstvo obce Žaškov („Čestný občan obce Žaškov“),
b) cena obce Žaškov,
c) cena starostu obce Žaškov.

Čl. 30
Čestné občianstvo obce Žaškov
/1/ Verejné ocenenie „Čestný občan obce Žaškov“ udeľuje obecné zastupiteľstvo fyzickým
osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny, športový
alebo kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena na Slovensku alebo
v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
/2/ Verejné ocenenie „Čestný občan obce Žaškov“ môže byť udelené len osobám, ktoré sa v
obci trvalo nezdržujú, ale žili na území obce a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v obci
pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji obce. Ocenený sa zapisuje do
kroniky obce.
/3/ Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje starosta. Listina sa
vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním cudzí
štátny príslušník.
/4/ O udelení verejného ocenenia „Čestný občan obce Žaškov“ rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu obce alebo poslancov OZ.
Čl. 31
Cena obce Žaškov
/1/ Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vedeckej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti môže obecné
zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia „Cena obce Žaškov“. Cena obce sa
udeľuje jednotlivcom aj kolektívom.
/2/ Cenu obce Žaškov predstavuje listina s erbom obce s potlačou fotomontáže obce a menom
oceneného, predmetom ocenenia a rokom udelenia ceny. Listina je opatrená odtlačkom
pečatidla obce Žaškov. Súčasťou ocenenia môže byť aj finančná odmena.
/3/ Cenu obce Žaškov udeľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu, poslancov OZ, komisií
obecného zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, športových a umeleckých
inštitúcií.
/4/ Ak je udeľovaná Cena obce „in memoriam“, preberá ocenenia a listinu pozostalý manžel,
prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva. Ocenený sa zapisuje do
kroniky obce.
Čl. 32
Cena starostu obce
/1/ Cenu starostu obce udeľuje starosta obce za záslužnú činnosť v prospech samosprávy
obce a rozvoja obce. Ocenený sa zapisuje do kroniky obce.
/2/ Cenu starostu obce predstavuje listina s erbom obce s potlačou fotomontáže obce Žaškov,
ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje
starosta obce a je opatrená odtlačkom pečatidla obce Žaškov.

Osma časť
Spolupráca obce s inými osobami
Čl. 33
Spolupráca obce s inými osobami
/1/ Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, cirkevnými zbormi, vysokými
školami, výskumnými ústavmi, politickými stranami a hnutiami, občianskymi a inými
združeniami, verejnoprávnymi inštitúciami, právnickými osobami a fyzickými osobami.
/2/ Obec spolupracuje pri zabezpečovaní potrieb územnej samosprávy obce a obyvateľov
obce a v prospech rozvoja regiónu s inými obcami Slovenska a obcami Európy a ostatných
kontinentov
Čl. 34
Záverečné ustanovenia
1) Ruší sa štatút obce z 3. júna 2004 schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 19 z 3.6.2004.
2) Tento Štatút obce Žaškov schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 13.
januára 2011 uznesením č. 3 a nadobúda účinnosť 1.2.2011.
3) Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
4) Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť
v súlade s týmto štatútom.
V Žaškove, dňa 13. 1. 2011
VYVESENÉ: 17.1.2011
ZVESENÉ: 31.1.2011
Milan Pavlovčík
starosta obce
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