Obec O b y c e na základe § 6, ods. 1, § 4 ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. k) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017

ŠTATÚT OBCE OBYCE
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Štatút Obce Obyce (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
v podmienkach samosprávy Obce Obyce (ďalej len „obec”).
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce
pri výkone samosprávy upravenú zákonom1).
(3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo
obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa tým orgány
alebo organizačné zložky Obce Obyce.
§2
Vymedzenie územia samosprávy
Územie obce tvorí katastrálne územie Obyce. Územie obce je vyznačené na pripojenom
mapovom podklade, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu. Obec leží vo východnej časti okresu Zlaté
Moravce a hraničí so siedmymi katastrami obcí, na severe s obcami Hostie, Jedľové Kostoľany,
na východe s obcou Veľká Lehota (okres Žarnovica), na juhu s obcami Tekovské Nemce,
Čaradice, Žitavany a na západe s obcou Machulince.
§3
Symboly obce
(1) Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú
v prílohe č. 2 Štatútu. Symboly obce Obyce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky pod signatúrou O-72/04 od 14. 6. 2004.
(2) Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom, ktorý neznižuje ich vážnosť a
dôstojnosť.

______________________
1) § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§4
Orgány samosprávy
(1) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona2) sú obecným
zastupiteľstvom v obci zriadené tieto orgány :










komisia školstva a vzdelávania
komisia sociálna a zdravotníctva
komisia finančná a správy obecného majetku
komisia na ochranu verejného poriadku
komisia životného prostredia
komisia športu, mládeže a agroturistiky
komisia výstavby a územného plánovania
komisia kultúry
komisia na ochranu verejného záujmu3).

(2) Obecné zastupiteľstvo v Obyciach má 9 poslancov.
(3) Pri obecnom zastupiteľstve je zriadená rada obecného zastupiteľstva. Rada obecného
zastupiteľstva v Obyciach má 3 členov.
(4) V obci nie je zriadená funkcia prednostu obecného úradu4).
(5) Obec nemá zriadenú obecnú políciu5).
(5) Obec má materskú školu, obecnú knižnicu a dobrovoľný hasičský zbor obce, ktoré
sú organizačnou zložkou obce bez samostatnej právnej subjektivity.
(6) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek obce je v prílohe č. 3.
§5
Základné úlohy komisií
(1) Komisie sú zo zákona6) poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Ich hlavnými úlohami je vo zverenej oblasti najmä:
a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov,
b) zo zisteného skutočného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre
rozvoj obce v danej oblasti,
c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce ako
podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
d) formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim
rozhodnutiam obecného zastupiteľstva alebo starostu, prípadne k postupu obecného
zastupiteľstva alebo iného kompetentného orgánu.
_______________________
2) § 10, ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
3) čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
zák. č. 595/2005 Z. z.
4) § 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5) zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
6) § 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

(2) Komisie si volia formu práce tak, aby čo najlepšie zodpovedali konkrétnym úlohám
a zámerom v činnosti komisie. Ak komisie vykonávajú kontrolnú činnosť, použijú pre prípravu
kontroly, jej vykonanie a výstupný dokument z kontroly primerane predpisy o finančnej
kontrole7).
(3) Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie. Predsedom komisie
je poslanec obecného zastupiteľstva.
(4) Predseda komisie :
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a pripravuje program schôdze,
b) zostavuje plán činnosti,
c) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
d) zastupuje komisiu navonok,
e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
(5) Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu8) upravuje osobitný
predpis.
§6
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
(1) Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon9).
(2) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy a do prípravy jej rozhodovania
účasťou v komisiách obecného zastupiteľstva, na rokovaní obecného zastupiteľstva a na
verejných zhromaždeniach, ktoré sa konajú pred rozhodnutím o významných záujmoch obce
a jej obyvateľov.
(3) Obyvatelia obce sa do činnosti samosprávy môžu zapojiť aj formou verejného
vypočutia.
(4) Obec spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom
naplnenia svojich úloh pri výkone originálnych pôsobností obecnej samosprávy10).
§7
Zverejňovanie
(1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií 11) sú dve
presklené tabule umiestnené pred sídlom obecného úradu, ktoré sú označené ako „Úradná
tabuľa Obce Obyce”
(2) Obec má internetovú stránku www.obyce.eu, na ktorej zverejňuje oficiálne
informácie a dokumenty o svojej činnosti, a informácie, ktoré môžu byť z pohľadu návštevníka
stránky – najmä z pohľadu obyvateľa alebo návštevníka obce – užitočné a zaujímavé.
_________________
7) zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
8) podľa čl.7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení zák. č. 595/2005 Z. z.
9) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10) najmä § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
11) napr. § 6 ods. 3, ods. 8 a ods. 9, § 11a ods. 5, § 12 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

(3) Obvyklým spôsob zverejnenia12) je v obci zverejnenie na internetovej stránke obce
a na úradnej tabuli.
(4) Nariadenia obce sú prístupné13) každému záujemcovi k nahliadnutiu na požiadanie
na obecnom úrade v tlačenej forme počas pracovnej doby obecného úradu. Okrem toho sú
prístupné na internetovej stránke obce.
§8
Organizácia a riadenie samosprávy
(1) Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy
upravených zákonom.
(2) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek
obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
(3) Obecné organizačné zložky materská škola a knižnica nemajú právnu subjektivitu,
sú súčasťou právnickej osoby Obec Obyce.
(4) Podrobnejšiu úpravu o organizácii samosprávy obsahuje organizačný poriadok,
ktorý vydáva obecné zastupiteľstvo; starosta obce vydáva na základe zákona14) organizačný
poriadok obecného úradu.
(5) Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje15) rozhodovať o zriadení, o organizácii
a o základných otázkach fungovania organizačných jednotiek uvedených v odseku 3; otázky
operatívneho fungovania a riadenie zamestnancov sú v právomoci starostu ako štatutárneho
orgánu obce16).
(6) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu
Základná škola so školskou jedálňou v Obyciach, ktorá je samostatným právnym subjektom.
Základná škola má vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesie zodpovednosť
z takto vytvorených právnych vzťahov.
(7) Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce17).
(8) Dobrovoľný hasičský zbor obce je špecifickou organizačnou zložkou obce bez
samostatnej právnej subjektivity. Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce a organizáciu jej
činnosti upravujú osobitné právne predpisy18).
(9) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva obecné zastupiteľstvo.
Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá obci za plnenie úloh dobrovoľného
hasičského zboru obce a za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov, objektov
a majetku.

____________________
12) napr. § 6 ods. 3 a ods. 9, § 9 ods. 3, § 18a ods. 2, § 18f ods. 1 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
13) § 6 ods. 10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
14) § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
15) § 13 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
16) § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
17) § 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
18) zák. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zák. č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane, Vyhláška MV SR č.
611/2006 Z. z.

§9
Vonkajšie vzťahy
(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona19) starosta.
(2) V rozsahu určenom v písomnom poverení od starostu je oprávnený vystupovať
v mene obce aj zástupca starostu20) alebo zamestnanec obce21).
(3) Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo
splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z právnych alebo
z organizačných predpisov.
(4) Príslušní vedúci zamestnanci (napr. vedúci organizačných jednotiek bez právnej
subjektivity a pod.) sú oprávnení v rozsahu stanovenom organizačnými predpismi vystupovať
v mene zverených organizačných jednotiek.
(5) Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných
záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných
predpisov.
§ 10
Obecné ocenenia
(1) Obecné ocenenia sú :
a) Cena Obce Obyce
b) Cena starostu Obce Obyce
(2) Cenu Obce Obyce udeľuje obecné zastupiteľstvo za :
a) za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(3) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci
obecného zastupiteľstva, starosta, aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(4) Cena obce sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memorian. V takomto
prípade sa cena môže odovzdať jeho rodinným príslušníkom.
(5) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce.

__________________
19) § 13 ods. 1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
20) § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
21) § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§ 11
Kronika Obce Obyce
(1) Kronika obce sa vedie v úradnom 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.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1) Predstavitelia orgánov obce a zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto
štatútu povinní:
a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy,
b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy
s obsahom tohto štatútu.
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh
obce alebo záujmy jej obyvateľov.
(2) Štatút je základnou právnou normou obce. Všetky ostatné predpisy obce musia byť
v súlade s týmto štatútom.
§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Štatútu Obce Obyce sa zrušuje Štatút Obce Obyce zo dňa
20.02.2004.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Obyce sa uznieslo na tomto Štatúte Obce Obyce na
svojom 17. zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2017, uznesením č. 17/16/2017.
§ 14
Účinnosť
Tento Štatút Obce Obyce nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

• Návrh Štatútu Obce Obyce bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa : 25. 11. 2017
• Návrh Štatútu Obce Obyce bol zvesený z úradnej tabule obce:
dňa : 12. 12. 2017
• Štatút Obce Obyce bol po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Obyciach vyvesený na
úradnej tabuli obce:
dňa : 14. 12. 2017
• Štatút Obce Obyce bol zvesený z úradnej tabule obce:
dňa : 29. 12. 2017

Príloha č. 1 k Štatútu Obce Obyce :
Územie Obce Obyce

Príloha č. 2 k Štatútu Obce Obyce :
Symboly Obce Obyce

ERB OBCE
Erb obce Obyce : v zelenom štíte medzi striebornými obrátenými radlicami - lemešom a
čerieslom tri zlaté klasy prevýšené zlatou, perlami zdobenou korunou, sprevádzanou po bokoch
dvoma striebornými zlatostredovými a zlatokališnými ružami.

Príloha č. 2 k Štatút Obce Obyce :
Symboly Obce Obyce

VLAJKA OBCE
Vlajka obce Obyce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/7), bielej (3/7) a
zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Príloha č. 2 k Štatútu Obce Obyce :
Symboly Obce Obyce

PEČAŤ OBCE
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC OBYCE.

Príloha č. 3 k Štatútu Obce Obyce:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek samosprávy Obce Obyce

OBČANIA OBCE OBYCE - VOLIČI

obecné zastupiteľstvo

obecná
rada

komisie
OZ

hlavný
kontrolór

starosta

základná škola
školská jedáleň
materská škola
obecná knižnica
dobrovoľný
hasičský zbor obce

zástupca
starostu

obecný
úrad

Poznámka:
Zariadenia materská škola a obecná knižnica podliehajú obecnému zastupiteľstvu v otázkach
zriadenia, ich organizácie a v základných otázkach fungovania (na základe vyhradenej
pôsobnosti v § 8 ods. 5 tohto štatútu); otázky operatívneho fungovania a riadenie
zamestnancov sú v právomoci starostu ako štatutárneho orgánu obce.
Organizačná jednotka dobrovoľný hasičský zbor obce podlieha obecnému zastupiteľstvu pokiaľ
ide o jej zriadenie a vymenovanie veliteľa; riadenie v ostatných veciach je v pôsobnosti
starostu ako štatutárneho orgánu obce.
Zriadená rozpočtová organizácia – základná škola so školskou jedálňou je samostatným
právnym subjektom a nie je súčasťou právnickej osoby Obec Obyce.

