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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 vydáva tento

ŠTATÚT OBCE ŽAŠKOV
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Obec Žaškov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Tento štatút obce Žaškov je základným normatívnym a organizačným predpisom obce. V
rámci samostatnej pôsobnosti obce upravuje niektoré otázky postavenia obce a jej zložiek a
vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy navonok.
Článok 2
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 tohto štatútu.
Článok 3
Symboly obce
1) Obec používa tieto symboly:
a) erb obce,
b) vlajka 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.
2) Farby obce sú červená, strieborná (biela) a zlatá (žltá).
3) Erb obce Žaškov
a) 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).
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b) sú oprávnené používať obec a obecný úrad, právnické osoby založené
alebo zriadené obcou a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorým starosta udelí
súhlas. V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, rozsah a ďalšie
podmienky. Povolenie môže byť obcou kedykoľvek odňaté, odňatie sa nemusí
odôvodniť.
4) Vlajka obce Žaškov
a) 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. 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).
b) vlajku obce sú oprávnené používať orgány samosprávy obce. Iné právnické osoby
a obyvatelia obce môžu používať pri slávnostných príležitostiach zástavy utvorené
podľa vlajky obce,
c) vlajka obce (zástava) sa prechodne verejne vztyčuje (vyvesuje) na budovách
a verejných priestranstvách pri slávnostných príležitostiach, najmä miestneho
významu.
d) zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej
vnútornej výzdobe verejných miestností a siení.
5) Pečať obce Žaškov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a s kruhopisom – OBEC
ŽAŠKOV. Pečať má priemer 35 mm. Pečať obce uschováva starosta obce a jej použitie
povoľuje výlučne starosta obce.Od pečate je odvodená okrúhla pečiatka s obecným
symbolom, pričom stred ostáva nezmenený, mení sa iba kruhopis.
6) Vyobrazenie symbolov obce je znázornené v prílohe tohto štatútu.
7) 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.
8) 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. Štandarda je symbolom
starostu, jeho insígniou, označením jeho úradu.
9) Obecné symboly je potrebné mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
Používanie obecných symbolov pre fyzické a právnické osoby schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Všetci používatelia obecných symbolov musia tieto používať dôstojne
a nedopustiť ich poškodzovanie, hanobenie a znevažovanie.
10) Za správne zaobchádzanie s obecnými symbolmi zodpovedá tá fyzická osoba a
právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa.
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Článok 4
Orgány obce
1) Orgánmi obce sú
a) Obecné zastupiteľstvo,
b) Starosta obce
2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11, 11a, 11b zákona č. 369/1990 Zb.
3) Pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.
4) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje stále a dočasné kontrolne a poradné orgány. Môže
zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon
5) Stálymi komisiami obecného zastupiteľstva sú:

a) komisia pre ochranu verejného záujmu1,
b) finančná komisia,
c) komisia výstavby a rozvoja obce,
d) komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí,
e) komisia životného prostredia a verejného poriadku
6) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
7) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva obce a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom obce.
8) Komisie nemajú rozhodujúcu právomoc, sú len poradným orgánom obecného
zastupiteľstva.
9) Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia §13 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
Článok 5
Konanie v mene obce
1) V mene obce koná starosta, ktorý je jej štatutárnym orgánom.
2) Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí v stanovenom rozsahu

poveriť zástupcu starostu.
3) Starosta môže na konanie v mene obce poveriť niektorého zo zamestnancov obce,
napr. na zastupovanie obce v určitej veci pred inými orgánmi.
1

Táto komisia je povinná (na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov) a jej úlohou je najmä preskúmavať majetkové priznania starostu a
poslancov a dohliadať na dodržiavanie uvedeného ústavného zákona. Zriadenie, počet a zameranie
ostatných komisií je dobrovoľné a na úvahe obecného zastupiteľstva.
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4) Úradná tabuľa je hlavným prostriedkom, akým spôsobom obec alebo iný štátny orgán
komunikuje s občanmi o svojej činnosti. Jedná sa o zákonné povinnosti o informovaní
občanov, keď obec či iný štátny orgán o svojej činnosti informovať musí a zákon mu
presne prikazuje, v akej forme a na akú dobu musí príslušné informácie zverejniť.
Úradná tabuľa obce je umiestnená oproti budove obecného úradu a na budove
obecného úradu tak, aby každý občan mal prístup k úradnej tabuli. Elektronická
úradná tabuľa je služba pre občana a je kópiou úradnej tabule povinnej zo zákona.
Obec vedie elektronickú úradnú tabuľu na svojom portáli www.zaskov.sk . Pre
zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým sa považuje zverejnenie na uvedených
úradných tabuliach.
Článok 6
Vnútroorganizačné normy obce
Starosta obce vydáva vnútroorganizačné normy obce, ako sú príkazy alebo smernice tam, kde
to vyžaduje právny predpis alebo kde je žiaduce niektoré vzťahy podrobnejšie upraviť takouto
formou.
Článok 7
Dobrovoľný hasičský zbor
Obec zriadila a podporuje dobrovoľný hasičský zbor obce, na činnosti ktorého sa materiálne
aj finančne podieľa.
Článok 8
Kronika obce
1) Obec vedie svoju kroniku, pričom zápisy do nej sa uskutočňujú minimálne raz ročne
po skončení kalendárneho roka a obsahujú najvýznamnejšie udalosti v živote obce.
Kronika je písaná v slovenskom jazyku. Nahliadať do kroniky obce je povolené.
2) Záznamy do kroniky vykonáva kronikár obce, ktorého menuje starosta obce.
Článok 9
Ocenenia obce
1) Verejné ocenenia obce sú:
a) čestné občianstvo obce Žaškov („Čestný občan obce Žaškov“),
b) cena obce Žaškov,
c) cena starostu obce Žaškov.
2) Verejné ocenenie „Čestný občan obce Žaškov“
a) 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.
b) 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.
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c) 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.
d) O udelení verejného ocenenia „Čestný občan obce Žaškov“ rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu obce alebo poslancov OZ.
3) Cenu obce Žaškov
a) možno udeliť jednotlivcom aj kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné
výsledky a mimoriadne zásluhy vedeckej, technickej, umeleckej, športovej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
b) 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.
c) cenu udeľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu, poslancov OZ, komisií
obecného zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, športových
a umeleckých inštitúcií.
d) 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.
4) Cenu starostu obce Žaškov
a) udeľuje starosta obce za záslužnú činnosť v prospech samosprávy obce a rozvoja
obce. Ocenený sa zapisuje do kroniky obce.
b) 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.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút obce Žaškov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Žaškov č. 116/07/2020 zo dňa 14.12.2020 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
2) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Žaškov sa ruší Štatút obce Žaškov zo dňa
13.01.2011 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Žaškova č. 3
zo dňa 13.01.2011.
V Žaškove, dňa 30.12.2020
Milan Pavlovčík
starosta obce

Príloha
Vyobrazenie katastrálneho územia obce2
Vyobrazenie symbolov obce3
2
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V nadväznosti na článok 2 ods. 3.
V nadväznosti na článok 3 ods. 6.
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PRÍLOHA Štatútu obce Žaškov
Vyobrazenie katastrálneho územia obce
Vyobrazenie symbolov obce:
– ERB OBCE ŽAŠKOV
– VLAJKA OBCE ŽAŠKOV
– PEČAŤ OBCE ŽAŠKOV
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KATASTRÁLNE ÚZEMIE OBCE ŽAŠKOV
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ERB OBCE ŽAŠKOV
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VLAJKA OBCE ŽAŠKOV
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PEČAŤ OBCE ŽAŠKOV
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