ŠTATÚT OBCE DOLNÁ SÚČA
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči na základe Zák. SNR č. 391/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov sa uznáša na tomto Štatút obce

Prvý oddiel
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Dolná Súča upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a
pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania
s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi , formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy
obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva a cien obce.
2. Štatút obce Dolná Súča je základný normatívno - právny a organizačný predpis obce.
Čl.2
Postavenie obce
1. Obec Dolná Súča je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí
majú na jej území trvalý pobyt.
2. Územie obce tvorí ohraničený kataster územia obce Dolná Súča, zmeny územia obce Dolná Súča možno
vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
3. Obec Dolná Súča je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastným
príjmami.

4. Obec Dolná Súča môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci prenechaný
do užívania v súlade s platnou právnou úpravou.
5. Obec Dolná Súča má právo na svoje obecné symboly.
6. Obec Dolná Súča má právo združovať sa s inými obcami a mestami v záujme dosiahnutia spoločného cieľa.
7. Obec Dolná Súča môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo
s úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia
územných celkov alebo územných orgánov.
8. Obci Dolná Súča pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len na základe zákona a na
základe medzinárodnej zmluvy.

Čl.3
Obyvatelia obce ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce Dolná Súča je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú
zakotvené v ustanovení §3 odsek 2 a § 4 odsek 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov.
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok alebo platí
miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt, , alebo ten, kto má čestné
občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej
nemajú právo hlasovať v miestnom referende.
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
nevyhnutnú materiálnu pomoc.
Čl.4
Samospráva obce Dolná Súča
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 fyzická osoba (§4 odsek 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.)
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2. Samosprávu obce Dolná Súča sa vykonávajú obyvatelia obec prostredníctvom:

orgánov obce

miestnym referendom

zhromaždením obyvateľov obce
3. Obec Dolná Súča spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
4. Obec Dolná Súča môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky.
5. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia
zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať inému všeobecne záväznému právnemu
predpisu.
6. Obec Dolná Súča vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v § 4 odsek. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych
predpisoch.

Druhý oddiel
Symboly obce, ocenenia, kronika obce
Čl.5
Symboly obce
1.Obecné symboly sú:

erb obce Dolná Súča

vlajka obce Dolná Súča

pečať obce Dolná Súča
1. Erb obce Dolná Súča tvorí modrom štíte zo zlatého vrška vyrastajúci strieborný zlatolistý lipový strom,
sprevádzaný po bokoch zlatými nebeskými telesami - privráteným polmesiacom a hviezdou a pod nimi
striebornými, hrotmi nadol smerujúcimi radlicami - lemešom a čerieslom. Znamenie je vložené do dolu
zaobleného, neskorogotického heraldického štítu. Erb Obce Dolná Súča je zapísaný v Heraldickom registri
vedenom na Ministerstve vnútra SR pod signatúrou D-82/98.
2. Vlajka obce Dolná Súča pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, modrej,
žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretiny jej listu.
3. Pečať obce Dolná Súča je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DOLNÁ SÚČA. Pečať
má priemer 35 mm.
4. Zástava obce Dolná Súča má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne
stanovený.
5. Znelka obce je fanfára ktorú na motívy ľudovej piesne Nad tú Súču spracoval Martin Šedivý
6. Štandardu starostu tvorí znak obce premietnutý na textil a je lemovaný bielo modro žltým lemom v obecných
farbách.
5. Podrobnosti o symboloch obce a ich používaní stanoví nariadenie obce.
.
Čl.6
Ocenenia obce
Obec môže udeliť tieto ocenenia:
 čestné občianstvo obce
 cena obce
 cena starostu obce
 odmeny
Podrobnosti o podmienkach udeľovania a odnímania ocenení obce stanoví nariadenie obce.

2

Čl.7
Kronika obce Dolná Súča
1. Kronika obce Dolná Súča sa vedie v slovenskom jazyku.
2. 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 žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné rada jeden krát za rok po predbežnom prerokovaní a
vyjadrení v komisii pre rozvoj kultúry.
5.Zásady písania kroniky určí interná smernica obce.
Čl.8

Pamätná kniha obce
1.Návštevy významných osobností a rôzne spoločenské udalosti na území obce dokumentuje Pamätná kniha
obce.
2.Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje obecný úrad.

Tretí oddiel
Majetok obce, financovanie obce, rozpočet obce
Čl.9
Majetok obce
1. Majetok obce Dolná Súča tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a
iné majetkové práva obce. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2. Majetok obce Dolná Súča slúži na plnenie úloh obce najmä:

pre verejné účely,

na podnikateľskú činnosť,

na výkon samosprávy obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Darovanie nehnuteľného majetku ovce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
4. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne
prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
5. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. (Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
Čl.10
Financovanie
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, príp. s inými právnickými a
fyzickými osobami.
3. obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Čl.11
Rozpočet
1. Základom finančného hospodárenia obce Dolná Súča je rozpočet obce schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
3. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie
mimorozpočtových zdrojov, poskytovanie dotácií, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy
k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon. (Zákon č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)
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2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k
nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( §9 ods. 3 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa
týka záverečného účtu obce.

Štvrtý oddiel
Čl.12
Orgány obce Dolná Súča
1. Orgánmi obce sú:

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné 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. (napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)
3. Stálymi orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány
4. Starosta obce je oprávnený v rámci svojej pôsobnosti, pri plnení úloh v súlade s platnou právnou úpravou
zriadiť a zrušiť svoje poradné orgány.
5. Zloženie a úlohy zriadených výkonných, kontrolných, poradných orgánov a zloženie a náplň iných
ustanovených orgánov v súlade s platnou právnou úpravou a týmto štatútom, určuje ten, kto ich zriadil.
6.Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu zabezpečuje obecný úrad.

Čl.13
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce. Spôsob volieb je upravený osobitným právnym predpisom.
2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce v súlade s platnou právnou úpravou.
4. Obecné zastupiteľstvo ďalej rozhoduje:
a) o zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom obce,
a) o zmluvných prevodoch hnuteľného majetku nad hodnotu určenú v schválených normách obce,
b) o zriadení a zrušení mestského hasičského zboru a o jeho materiálno-technickom vybavení, schvaľuje
požiarny poriadok obce,
e) o vyhlásení miestneho referenda,
f) o zvolaní zhromaždenia obyvateľov obce alebo jej časti,
g) o voľbe zástupcu starostu v prípade, ak starosta nepoverí zástupcu starostu do 60 dní od zloženia sľubu
starostu alebo do 60 dní od odvolania zástupcu starostu,
h) o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra,
i) o schválení štatútu obce,
j) o vykonaní poslaneckého prieskumu v organizáciách založených alebo zriadených obcou a v organizáciách
vykonávajúcich v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.
5. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, ktoré určuje príslušný osobitný právny predpis.
6. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore a svoje rozhodnutia prijíma uznesením.
7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči.

4

Čl.14
Starosta

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
2. starosta je volený obyvateľmi obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený osobitným právnym
predpisom.
3. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Vykonáva právne úkony za obec vo všetkých veciach vymedzených
zákonom.
4. 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.
5. Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákon o obecnom zriadení 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) uchováva vlajku obce a pečať obce,
f) používa obecné insígnie,
g) podpisuje nariadenia obce
h) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu.
6. Starosta v rámci svojej riadiacej funkcie je oprávnený vydávať smernice a rozhodnutia ako interné riadiace
normy zabezpečujúce činnosť obce a organizácií zriadených a založených obcou.
7. Platové pomery starostu upravuje osobitný predpis.
Čl.15
Zástupca starostu
1. Starostu zastupuje zástupca starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
2. Zástupcu starostu poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, spravidla na celé
funkčné obdobie. Zástupcu starostu môže starosta kedykoľvek odvolať. Do 60 dní od jeho odvolania poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4. Zástupca starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí
primeraný plat od obce, ktorý určuje starosta v súlade s platnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na výkon práce
vo verejnom záujme.
Čl.16
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 z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, podpredsedu
komisie, členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb, spravidla na začiatku
funkčného obdobia obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie.
4. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje jej prácu, zostavuje plán činnosti, zvoláva
zasadnutia komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.
5. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
6. Podrobné pravidlá rokovania komisií určuje rokovací poriadok komisií, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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Čl.17
Obecný úrad a jeho riadenie
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Jeho organizáciu určuje starosta v organizačnom poriadku obecného
úradu Dolná Súča.
3. Pokiaľ je zriadená funkcia prednostu úradu, je prednosta úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva
a odvoláva starosta obce. Prednosta úradu vedie úrad a organizuje jeho prácu.
4. Prednosta úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Čl.18
Hlavný kontrolór obce
1. Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi, vykonáva hlavný kontrolór obce (ďalej len HK).
2. HK je volený a odvolávaný obecným zastupiteľstvom . Funkčné obdobie ustanovuje zákon.
3. Predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie určuje zákon.
4. HK je zamestnancom obce a pokiaľ zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
5. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti
pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a
Zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej z
obcí, ktorá je účastníkom zmluvy. Starosta každej zúčastnenej obce uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú
zmluvu.

Čl.19
Poslanci
1. Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť 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. Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) zrušením obce alebo
i) 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.
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho
orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.
3. Poslanec je povinný skutočnosti zakladajúce zánik mandátu bezodkladne písomne oznámiť obci.
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4. 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.
5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon
však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s
výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
6. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného
alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to
platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za
vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom
pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.
7. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
8. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí
namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom
zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.
9. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa
zásad odmeňovania poslancov.

Piaty oddiel
§45
Záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Dolná Súča je základnou právnou normou obce Dolná Súča.
2. Všetky nariadenia obce a vnútorné normy obce a obecných organizácií musia byť v súlade s týmto štatútom.
3. Zmeny a doplnky štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva.
4. Štatút obce nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
5. Tento Štatút obce Dolná Súča bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.04.2012 uznesením
č. 152-OZ/2012
6. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Dolná Súča schválený uznesením obecného zastupiteľstva
dňa 09.03. 1995.

V Dolnej Súči dňa 26. 04. 2012
Ing. Pavol Kvasnica
starosta
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