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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
ŠTATÚT OBCE DOLNÁ SÚČA

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 (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznáša na
tomto Štatúte obce
ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1) Štatút obce Dolná Súča (ďalej len „štatút“) je základným normatívno-právnym a
organizačným predpisom obce. Upravuje vnútornú organizáciu obecnej samosprávy,
štruktúru, usporiadanie a hlavné úlohy orgánov a organizačných zložiek obce, vymedzuje
územie obce, určuje základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom
obce, popisuje symboly obce, stanovuje druhy ocenení obce, rieši širšie vzťahy obce.
2) Štatút obce neupravuje postavenie, pôsobnosť obce, orgánov obecnej samosprávy ako i
práva a povinnosti obyvateľov obce, ktoré sú upravené, ustanovené a vymedzené zákonom.
Článok 2
Vymedzenie územia obce
1) Obec Dolná Súča je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky.
2) Územie obce tvorí ohraničené katastrálne územie Dolná Súča.
Článok 3
Obyvatelia obce
Pojem obyvateľ obce a jeho účasť na samospráve obce podrobne upravuje zákon.1
ČASŤ DRUHÁ
SYMBOLY A OCENENIA OBCE
Článok 4
Symboly obce
1) Obecné symboly sú:
a) erb obce Dolná Súča
b) vlajka obce Dolná Súča
c) pečať obce Dolná Súča
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2) Erb obce Dolná Súča tvorí na 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.
3) 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. Podrobnosti o označení obce vlajkou upravuje
zákon.2 Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej
výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
4) Pečať obce Dolná Súča je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
DOLNÁ SÚČA. Pečať má priemer 35 mm. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach,
ako sú udelenie čestného občianstva obce a pod. a na pečatenie významných listín
a dokumentov. Pečať obec uchováva starosta obce.
5) Zástava obce Dolná Súča má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však
nie je záväzne stanovený.
6) Znelka obce je fanfára, ktorú na motívy ľudovej piesne Nad tú Súču spracoval Martin Šedivý.
7) Farby obce Dolná Súča sú žltá a modrá.
8) Štandardu starostu tvorí znak obce premietnutý na textil a je lemovaný bielo modro žltým
lemom v obecných farbách.
Článok 5
Ocenenia obce
1) Za zvlášť významné zásluhy o rozvoj obce a jeho obyvateľov môže obec udeliť ocenenia:
 čestné občianstvo obce
 cenu obce
 cenu starostu obce
 odmeny.
2) Vynikajúce aktivity a výkony v rôznych oblastiach môže obec oceniť zhotovením a
umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka.
3) Podrobnosti o udeľovaní ocenení obce upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce.
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Článok 6
Kronika obce
1) Kronika obce Dolná Súča sa vedie v slovenskom jazyku.
2) Zápisy v kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho
života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
o zveľaďovanie a rozvíjanie miestneho spoločenstva. Súčasťou kroniky je aj sprievodná
dokumentácia ( fotografie, dokumenty a pod.).
3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo jeden krát za rok.
Článok 7
Pamätná kniha obce
Návštevy významných osobností a významné spoločenské udalosti na území obce
dokumentuje Pamätná kniha obce. Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje
obecný úrad.
ČASŤ TRETIA
MAJETOK A FINANCOVANIE OBCE
Článok 8
Majetok obce
1) Majetok obce 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
 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 obce 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.

3

5) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon3 a VZN obce „O zásadách
hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča“.
Článok 9
Financovanie a rozpočet obce
1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj
z ďalších zdrojov.
2) Základom finančného hospodárenia obce Dolná Súča je rozpočet obce schvaľovaný
obecným zastupiteľstvom na obdobie jedného kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
3) Postavenie rozpočtu, 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.4
4) Podrobnejšiu úpravu nakladania s finančnými prostriedkami obce a obsahuje VZN obce „O
zásadách nakladania s finančnými prostriedkami“.
ČASŤ ŠTVRTÁ
OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Článok 10
Samosprávne orgány obce
1) Samosprávnymi orgánmi obce sú zo zákona starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
2) Popri zákonom stanovených samosprávnych orgánoch obce môže obecné zastupiteľstvo
zriadiť aj ďalšie obecné orgány ako obecnú radu, obecnú políciu, dobrovoľný hasičský zbor.
3) Súčasťou právnickej osoby Obec Dolná Súča sú aj obecné zariadenia bez právnej
subjektivity.
4) Činnosť orgánov obecnej samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu na politickú príslušnosť,
politické sympatie právnických a fyzických osôb a dotknutých subjektov, so zameraním na
záujem obce.
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Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších , zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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Článok 11
Obecné zastupiteľstvo
1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. 5
2) Pravidlá stanovenia počtu poslancov upravuje zákon. 6
3) Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravuje zákon. 7
Článok 12
Starosta obce
1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce zvolený v
priamych voľbách obyvateľmi obce. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 8 Starosta
má na základe zákona pôsobnosť vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu 9.
2) Starosta vydáva na základe zákona10 organizačný poriadok obecného úradu a rozhoduje o
organizácii a riadení organizačných jednotiek obce, ktorých organizácia a riadenie nie sú
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
3) Postavenie a pôsobnosť starostu obce upravuje zákon. 11
Článok 13
Zástupca starostu
Starostu obce zastupuje zástupca starostu, ktorého poveruje zastupovaním starosta obce.
Poverenie zástupcu, jeho postavenie a pôsobnosť upravuje zákon. 12
Článok 14
Obecná rada
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu.
2) Zloženie obecnej rady, jej postavenie a kompetencie upravuje zákon.
i ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
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Obecná rada plní

Zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7 § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8 Zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9 § 13 ods. 4 písm. e/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10 § 13 ods. 4 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11 § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12 § 13b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
13 § 14 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Článok 15
Komisie obecného zastupiteľstva
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.14 Medzi hlavné úlohy komisií patrí stanoviť reálne a odborne
zdôvodnené zámery pre rozvoj obce v jednotlivých oblastiach samosprávnej činnosti,
predkladať výsledky svojej činnosti, plniť úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení, v prípade
potreby formulovať svoje odborné stanoviská k rozhodnutiam obecného zastupiteľstva,
starostu obce alebo iného orgánu obce a podobne.
2) Zloženie a pôsobnosť komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Vzhľadom na
potrebnú spoluprácu s činnosťou obecného zastupiteľstva a obecného úradu sa ustanovuje,
že predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva.
3) Predseda komisie zodpovedá za efektívnu organizáciu práce komisie, za plnenie úloh
komisie, za zachovanie demokratických zásad činnosti (právo na vyjadrenie stanoviska na
princípe väčšiny, právo na zaznamenanie menšinového názoru na požiadanie člena komisie),
predkladá v mene komisie stanoviská, správy, informácie a pod..
Článok 16
Hlavný kontrolór
1) Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje zákon.15 Hlavného kontrolóra volí a
odvoláva obecné zastupiteľstvo.
2) Hlavný kontrolór plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho zákonnej pôsobnosti a to najmä:
 sleduje účinnosť kontrolného systému obce a navrhuje jeho skvalitnenie, prípadne
zefektívnenie,
 analyzuje výsledky svojej kontrolnej činnosti a využíva ich na preventívne účely
(upozornenia, odporúčania, uplatnenia poradného hlasu a pod.),
 zameriava svoju kontrolnú činnosť v jej operatívnych formách na oblasti, kde možno
predpokladať častejší výskyt alebo väčší význam nedostatkov.
Článok 17
Obecný úrad
1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 16 Starosta obce vydáva
organizačný poriadok obecného úradu. Podrobnosti o obsahu organizačného poriadku
upravuje zákon.17
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§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 18 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
16 § 16 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
17 § 16 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
15
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2) Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje starosta obce. Starosta obce môže na riadenie
obecného úradu vymenovať prednostu obecného úradu18.
3) Prednosta obecného úradu je povinný sledovať aktuálnosť organizačnej štruktúry obecného
úradu, jej efektívnosť a operatívne zabezpečovať optimalizáciu daného stavu predkladaním
návrhov na zmenu organizačného poriadku starostovi obce.
Článok 18
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1) Úlohy obecného hasičského zboru v obci Dolná Súča plní Dobrovoľný hasičský zbor obce
(DHZ). Je základnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. DHZ je
financovaný štátom, obcou a darmi fyzických a právnických osôb. DHZ je zriadený na plnenie
úloh súvisiacich s ochranou pred požiarmi, pri vykonávaní záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov. 19
2) Dobrovoľný hasičský zbor je špecifickou organizačnou zložkou obce bez právnej subjektivity.
3) Veliteľa hasičského zboru vymenúva a odvoláva starosta obce. Veliteľ hasičského zboru
zodpovedá za plnenie úloh zboru, za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov
a majetku starostovi obce.
4) Podrobnosti pôsobenia hasičského zboru, jeho postavenie a úlohy upravuje všeobecne
záväzné nariadenie obce.
Článok 19
Zriaďovanie právnických osôb
V kompetencii obecného zastupiteľstva je zriaďovanie, zrušovanie a kontrolovanie
rozpočtových a príspevkových organizácií obce, schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.20

Článok 20
Vonkajšie vzťahy
1) Všeobecné oprávnenia na zastupovanie v mene obce má zo zákona starosta.
2) V rozsahu, ktorý určí starosta obce v písomnom poverení, je oprávnený zastupovať starostu
zástupca starostu.
3) Zamestnanci obce a iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného
poverenia alebo splnomocnenia starostu. Splnomocnenie obsahuje identifikáciu
18

§ 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Napr. Zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zák. č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej
požiarnej ochrane SR v znení neskorších predpisov
20 §11, ods. 4, písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
19
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splnomocnenca podľa osobitných právnych predpisov, vymedzenie účelu, na ktorý sa
splnomocnenie vydáva a určenie rozsahu oprávnení, ktorými splnomocnenec disponuje a
môže tiež obsahovať údaj o časovom obmedzení splnomocnenia, ak sa vydáva na určitý čas.
4) Starostom písomne poverení zamestnanci obce môžu rozhodovať o právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti
verejnej správy a plniť úlohy obce podľa osobitných právnych predpisov .
5) V mene organizácií obce, obchodných spoločností a právnických osôb zriadených a
založených obcou a organizačných jednotiek obce sú oprávnení konať ich vedúci (riaditelia) a
vedúci zamestnanci v rozsahu svojich oprávnení.
Článok 21
Regionálne a záujmové združovanie
Obec môže byť členom regionálnych a záujmových združení.
Článok 22
Zverejňovanie
1) Na zverejňovanie oficiálnych informácií a dokumentov obce sa zriaďuje:
a) úradná tabuľa obce Dolná Súča, ktorá je umiestnená pri schodoch do budovy Obecného
úradu pri vstupe do budovy z námestia, (pred vstupom do kinosály),
b) webové sídlo obce – www.dolnasuca.sk.
ČASŤ PIATA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 23
1) Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako všeobecne záväzné
naradenie obce Dolná Súča č.1/2020
2)Tento štatút bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 5.3.2020
uznesením č. 113-OZ/2020 a nadobúda účinnosť dňom 23.3.2020.
3) Dňom účinnosť tohto štatútu sa ruší Štatút Obce Dolná Súča prijatý uznesením č. 152OZ/2012 zo dňa 26.4.2012.

V Dolnej Súči, dňa 06.03.2020

Rudolf Pleva
starosta obce
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