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Schválené uznesením č. 8/5/2007 na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Opatovce nad Nitrou dňa 20. 11. 2007

Opatovce nad Nitrou 2007

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach nad Nitrou sa podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení obce č. 12 /2007, ktorým sa vydáva

Štatút obce Opatovce nad Nitrou
1. Štatút obce Opatovce nad Nitrou definuje a vymedzuje v súlade so všeobecne záväznými
predpismi právne postavenie obce – jej vznik, územie, právne postavenie a spoluprácu obce,
obecné symboly, obyvateľov obce – ich práva a povinnosti vrátane verejných zhromaždení
obce, používané informačné a dokumentačné prostriedky obce, maajetok obce a rozpočet,
právnické osoby zriadené alebo založené obcou a zariadenia bez právnej subjektivity,
samosprávu obce – obecné zastupiteľstvo, starostu obce, zástupcu starostu obce, komisie,
dobrovoľný hasičský zbor - ich postavenie, povinnosti a práva, ďalej obecný úrad a prednostu
obecného úradu, postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra, povinnosti a oprávnenia
poslancov, zamestnancov obce a obecné ocenenia. Štatút obce Opatovce nad Nitrou (ďalej len
štatút) určuje a a vymedzuje obecné ocenenia a obsahuje záverečné ustanovenia o spôsobe
schvaľovania a nadobúdania účinnosti..
2. Štatút je záväzný pre obyvateľov obce, orgány obce, zamestnancov obce, fyzické osoby a
právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území obce alebo vlastnia
nehnuteľnosti na území obce, právnické osoby zriadené a založené obcou a zariadenia bez
právnej subjektivity.

Časť I.
POSTAVENIE OBCE
Článok 1
Vznik obce
1. Prvá nepriama písomná zmienka o obci je z roku 1113 v zoborskej listine kráľa Kolomana.
V listine nie je obec presne označená, je pričlenené iba vysvetľujúce znenie – zem patrila
opátstvu, opátova zem. Podľa tohto vlastníckeho stavu neskôr dostali jednoducho názov
Opatovce. V roku 1424 sa prvýkrát písomne uvádzajú ako Apathy. Od roku 1468 sa stali
súčasťou biskupského domínia so strediskom v Skačanoch. V dikálnom súpise Nitrianskej
župy z roku 1553 sa uvádza v Opatovciach nad Nitrou mlyn a 13 port. V roku 1667 mala obec
47 poddanských a 12 želiarskych usadlostí, čo bolo 214 obyvateľov. Daňový súpis z roku 1715
uvádza v Opatovciach nad Nitrou 11 domácností a v roku 1778 je zaznamenaných 5
želiarskych, 50 poddanských a 2 zemianske domácnosti, pričom sa udáva 366 obyvateľov.
V roku 1777, za obdobia panovania Márie Terézie, sa Opatovce nad Nitrou stali kapitulským
majetkom a pripadli Nitrianskemu biskupstvu až do začiatku 20. storočia..
V roku 1955 bola obec napojená na elektrickú sieť. Stavba vodovodu sa realizovala od roku
1962 do roku 1965. Pri archeologických výskumoch v rokoch 1966 – 1968 sa v katastri obce
dokladovali nálezy lužickej kultúry ( doba bronzová 1900 – 700 pred n.l.).
Prečíslovanie domov z roku 1974 dosiahlo počet 461. K 31. máju 2003 žilo v obci 1452
obyvateľov. V roku schvaľovania nového štatútu obce – k 1. januáru 2007 - bolo v obci
evidovaných 1 431 obyvateľov.
2. Obec vznikla po zániku štruktúry národných výborov dňom vykonania volieb do orgánov
samosprávy obcí podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. dňa 24. novembra
1990. Týmto dňom boli v Slovenskej republike právne konštituované obce. V roku vzniku
samosprávy mala obec štatisticky evidovaných 1490 obyvateľov. Bol jej pridelený štatistický
a evidenčný kód 514 284 a IČO 318 388.

Článok 2
Územie obce
1. Územie obce je vymedzené katastrálnym územím (ďalej len k. ú.), ktoré tvorí
poľnohospodárska pôda (orná pôda, záhrady, trvalé trávnaté porasty) a nepoľnohospodárska
pôda ( lesy, vodné plochy, ostatné plochy a zastavané plochy ), v celkovej výmere 917,0289
ha.
2. Územie obce zo severu hraničí s k. ú. mesta Bojnice, zo severovýchodu s k. ú. mesta
Prievidza, z juhovýchodu s k. ú. obce Koš, z juhozápadu s k. ú. mesta Nováky a k. ú. Laskár,
z juhozápadu s k. ú. Diviacka Nová Ves a zo západu s k. ú. Kocurany. Katastrálne územie obce
je vedené v Správe katastra Prievidza, Katastrálneho úradu v Trenčíne pod kódom 843 881.
3. Označovanie ulíc a iných priestranstiev a číslovanie stavieb v obci sa vykonáva podľa
zákona o obecnom zriadení a osobitných predpisov.
4. V obci sú zaužívané názvy niektorých lokalít : Tepličie, Končušiare, Krásne diely, Seľovo,
Široké, na Závodí, Predhrabovce, Kabiankový potok.

Článok 3
Právne postavenie obce
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
a spoločenstvo občanov, združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Podstata
obce zahŕňa jednotu troch zložiek : osobný ( personálny) základ obce, územný (teritoriálny)
základ obce a výkon obecnej samosprávy.
2. Obec vykonáva samosprávu obce vlastnými orgánmi samostatne v medziach Ústavy
Slovenskej republiky a súvisiacich zákonov. Privilegované postavenie má obec len vo veciach
územnej samosprávy.
3. Obec ako nositeľka právnej subjektivity nadobúda práva a a zaväzuje sa vo vlastnom mene
s akýmkoľvek právnym subjektom.
4. Obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným a zvereným majetkom
a s vlastnými príjmami, resp. svojimi finančnými prostriedkami za podmienok stanovených
zákonom.
5. Ochranu práv obce voči orgánom štátu zaručuje Ústavný súd Slovenskej republiky. Obec vo
veciach územnej samosprávy nie je viazaná podzákonnými právnymi aktmi a aktmi
normatívneho charakteru ( nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev ).
6. Právomoc obce a orgánov jej samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú
na území obce bydlisko alebo sídlo alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe
osobitných predpisov vyňaté.
7. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pri živelných
udalostiach miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických
a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane života a majetku.
8. Obec je povinná poskytnúť svojim obyvateľom nevyhnutnú pomoc v čase ich náhlej núdze
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Článok 4
Spolupráca obce
1. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a hnutiami,
s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
2. Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje aj s okolitými obcami a mestami a svoje
vzťahy vzájomne rieši na základe dohôd.

3. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy a so špecializovanými
územnými orgánmi štátnej správy, ďalšími orgánmi štátu (prokuratúra, súdy, polícia a pod.) a
s orgánmi samosprávneho kraja..
4 Pri zabezpečovaní svojho rozvoja obec spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami,
vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť na jej území..
4. Obec podporuje v rámci svojich možností podnikateľskú činnosť fyzických a právnických
osôb, ktorá je v záujme jej rozvoja.
5. V záujme rozvoja kultúrneho, sociálneho a náboženského života obec spolupracuje
s cirkvami a inými organizáciami, záujmovými združeniami a spolkami pôsobiacimi na
území obce.
6. Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.
7. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len prostredníctvom
zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.
8. Obec spolupracuje pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním jeho potrieb a potrieb
jeho obyvateľov s mestami a obcami v Slovenskej republike, so Združením miest a obcí
Slovenska, ako aj
s inými organizáciami združujúcimi obce a mestá. So zahraničnými
obcami a medzinárodnými organizáciami spolupracuje obec na základe vzájomných dohôd.
9. Členstvo obce v záujmových združeniach podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Časť II.
Symboly obce
1. Obec má právo na vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy.
2. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, zariadenia bez právnej subjektivity a iné
fyzické osoby a právnické osoby môžu používať symboly obce len s jej súhlasom.
3. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom obce, zasadaciu
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Článok 1
Obecný erb
Obecný erb - t. č. používaný - je zo začiatku roku 1993. Návrh spracoval Ladislav Čisárik ml.
Obecný erb predstavuje modrý štít, v ktorom je strieborný jednorožec so zlatým rohom
a zlatými kopytami. Jednorožec je sprevádzaný dvoma zlatými šesťhrotovými hviezdičkami
( obrázok v prílohe ).
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa vyjadrí modrá vodorovným šrafovaním, zlatá
bodkovaním a strieborná zostáva biela. V zmysle heraldickej konvencie je možné v tlači
zamieňať zlatú farbu žltou a striebornú farbu bielou.
Obnovený erb obce zo začiatku roku 1993 je jedinečný a nemá ho žiadna iná obec na
Slovensku. Farby štítu a erbovej figúry rešpektujú historické zvyklosti.

Článok 2
Obecná vlajka
Obecnú vlajku tvorí päť pozdĺžnych pruhov vychádzajúcich z farieb erbu – žltej (1/6) modrej
(1/6), bielej (2/6), modrej (1/6) a žltej (1/6). Ukončená je troma cípmi, t.j. zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.

Článok 3
Obecná pečať

Obecná pečať sa t. č. nepoužíva. Na dokumentoch z rokov 1772 – 1777 sa našiel odtlačok
obecného pečatidla zo 16. storočia – presne datovaného rokom 1590. Tvorí ho štít
s jednorožcom v skoku, sprevádzaný dvoma hviezdičkami tak, ako je používaný na obecnom
erbe. Kruhopis pečatidla znie : PECZET DIEDINI OPATOW(skej). Rok vzniku pečatidla –
1590 – je rozložený po stranách štítu.

Článok 4
Starostovská reťaz
Starostovská reťaz – tvorí ju medailón priemeru 8 cm, na striebornom podklade je z rovnakého
materiálu jednorožec z obecného erbu a nápis OBEC OPATOVCE NAD NITROU je
rozložený v oblúku. Okolie tvorí rám zo žltého kovu priemeru 0,5 cm. Medailón je zavesený na
reťazi zo žltého kovu, rovnakého ako lem medailónu. Dĺžka reťaze je 120 cm. Reťaz pozostáva
z dvoch druhov dielcov, väčších priemeru 4 cm, menších priemeru 2,7 cm. Väčší dielec má
tvar štvorlupeňového kvetu s kruhovitým vypuklým stredom, menší má tvar atypického kríža
so zahrotenými koncami.

Článok 5
Štandarda starostu obce
Štandarda starostu obce má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou
starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Tvorí ju obecný erb vsadený do vlajky vo farbách,
ktoré sú farbami erbu a vlajky. Je olemovaná ozdobnou šnúrou a osadená na žrdi.

Časť III.
OBYVATELIA OBCE
Článok 1.
Obyvatelia obce
1. Obyvateľom obce je občan, ktorý je na území obce prihlásený na trvalý pobyt. Obyvateľom
obce môže byť aj občan s iným než slovenským štátnym občianstvom.
2. Na samospráve sa zúčastňujú obyvatelia obce a tí, ktorým to umožňuje § 3 ods. 1 – 2
zákona o obecnom zriadení a podieľať sa tí, ktorým to umožňuje § 3 ods. 5 zákona o obecnom
zriadení.
Iné osoby, ktoré sa môžu podieľať na samospráve.:
a) ktoré na území obce majú nehnuteľný majetok,
b) ktoré platia miestne dane alebo miestny poplatok,
c) zdržujú sa v obci a sú v nej prihlásené na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, sú
čestnými občanmi obce,
d) majú sídlo na území obce.

Článok 2
Práva obyvateľov obce
1.
a)
b)
c)

Obyvatelia obce majú práva vymedzené § 3 ods. a – f) zákona o obecnom zriadení:
voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení,
hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
požadovať od poslancov – členov obecného zastupiteľstva informácie o ich činnosti
a o činnosti obecného zastupiteľstva.
2. Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach
obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor,

b) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
c) využívať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné
účely,
d) požadovať pomoc v čase náhlej núdze od príslušných orgánov obce.

Článok 3.
Povinnosti obyvateľov obce
1. Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jeho samospráve sa podieľajú na rozvoji
a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jeho orgánom a v tejto súvislosti sú ich povinnosti
vymedzené v § 3, ods. 3 zákona o obecnom zriadení:
a) ochraňovať a udržiavať majetok obce;
b) podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v obci;
c) napomáhať udržiavaniu verejného poriadku a čistoty v obci;
d) poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú, materiálnu či technickú pomoc
pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií v obci;
e) v záujme obce vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov
obce.
5. Obec je povinná poskytnúť svojim obyvateľom nevyhnutnú pomoc v čase ich náhlej núdze
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Článok 4.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce. Toto oprávnenie nemá starosta obce.
2. Verejné zhromaždenie obyvateľov sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, vyhlásením
v obecnom rozhlase a zverejnením na internetovej stránke obce. Oznámenie o zvolaní
verejného zhromaždenia obyvateľov obce obsahuje
termín konania, miesto konania
a program.
3. Verejné zhromaždenia obyvateľov obce sa konajú v priestoroch kultúrneho domu,
základnej školy alebo iných vhodných priestoroch.
4. Deň a začiatok konania verejného zhromaždenia obyvateľov obce určuje obecné
zastupiteľstvo s prihliadnutím na miestne podmienky.
5. Verejné zhromaždenie obyvateľov obce vedie zástupca starostu alebo poslanec, ktorého určí
obecné zastupiteľstvo.
6. Z verejného zhromaždenia obyvateľov obce sa vyhotovuje prezenčná listina a zápisnica
s uvedením termínu, miesta a času konania, programu a stručného priebehu konania.
7. Za realizáciu podnetov, návrhov, záverov a úloh pre obecné zastupiteľstvo, obecný úrad
a organizácie zriadené alebo založené obcou, ktoré vyplynú z verejného zhromaždenia
obyvateľov obce, sú zodpovední poslanci. V prípade, že vyplynú úlohy pre obecný úrad,
informujú o nich starostu, resp. prednostu obecného úradu.
8. Pokiaľ z verejného zhromaždenia obyvateľov vyplynú podnety na prerokovanie v obecnom
zastupiteľstve, požiadajú poslanci starostu obce o ich zaradenie do programu najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o zvolanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva.

Časť IV.
Informačné a dokumentačné prostriedky obce

Článok 1
Úradná tabuľa obce
1. Úradná tabuľa obce, na ktorej sa zverejňujú oznamy obce, pozvánky na zasadnutia
obecného zastupiteľstva a
materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktorých
zverejnenie
ukladá
zákon,
ďalej
verejné
vyhlášky,
obecné
inzeráty,
informácie, fotodokumentácia z podujatí obce, informácie pre občanov a oznámenia obecného
charakteru, je umiestnená pred budovou sídla obecného úradu, parc. č. 720, k. ú. Opatovce
nad Nitrou.
2. Úradná tabuľa obce sa zriaďuje na náklady obce a za jej technický stav a obsahovú náplň
zodpovedá obecný úrad.

Článok 2
Internetová stránka obce
1. Internetová stránka obce na verejnom serveri obsahuje základné informácie o obci, jej
orgánoch, organizáciách a podnikateľských subjektoch, podujatiach a udalostiach obce. Na
internetovej stránke sa zverejňujú uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva s údajmi
o prítomnosti a hlasovaní poslancov, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, úplné
znenie všeobecne záväzných nariadení obce, interných predpisov obce, tlačivá používané
obcou a aktuálne dôležité informácie.
2. Internetová adresa je : www.opatovcenadnitrou.sk
3. Adresa pre e- mail poštový styk : ocu@opatovcenadnitrou.sk
4. Internetová stránka obce sa zriaďuje a prevádzkuje na náklady obce. Za jej obsahovú náplň
zodpovedá starosta obce. Podklady na zverejňovanie informácií administratívne zabezpečuje
obecný úrad. Grafická úprava internetovej stránky je zabezpečovaná dodávateľským
spôsobom.

Článok 3
Obecné noviny
1. Obec vydáva podľa finančných a časových možností vlastné periodikum – obecné noviny
„Opatovský prameň“– občasník.
2. Zodpovedným redaktorom obecných novín je starosta obce.
3. Obec pre potreby vydávania svojich novín zabezpečuje odborného redaktora zmluvným
spôsobom.
4. Administratívne práce súvisiace s prípravou vydania novín zabezpečuje obecný úrad.
5. Grafická úprava a tlač novín sa zabezpečuje dodávateľsky.
5. Náklady na výrobu a distribúciu obecných novín sú uhrádzané z rozpočtu obce.

Článok 4
Obecný rozhlas
1. Obec používa na zverejňovanie informácií obecný rozhlas. Za obsah vysielaných informácií
a relácií zodpovedá starosta a zamestnanci obecného úradu.
2. Technické prostriedky na vysielanie obecného rozhlasu, jeho opravy a údržba, sú uhrádzané
z rozpočtu obce.

Článok 5
Kronika obce
1. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných
intervaloch. 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.
2. Spracovaním zápisu do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého schvaľuje obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu po prerokovaní v príslušnej komisii OcZ.
3. Obec vedie obecnú kroniku podľa všeobecne platnej metodiky.
4. Náklady na vedenie kroniky a spracovanie zápisov sú uhrádzané z rozpočtu obce.

Časť V.
Majetok obce a rozpočet
Článok 1
Majetok obce a hospodárenie s majetkom obce
1. Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci vymedzené zákonom č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ďalej majetkové práva a záväzky, finančné
prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listiny.
2. Orgány obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, škola, materská škola
a zariadenie školského stravovania bez právnej subjektivity sú povinné riadne hospodáriť
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v prospech jej rozvoja a tvorby
a ochrany životného prostredia.
3. Orgány obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, škola, materská škola
a zariadenie školského stravovania bez právnej subjektivity, ktoré nakladajú s majetkom obce,
sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať tak, ako to ukladá zákon o obecnom
zriadení a osobitné zákony.
Povinné sú najmä:
a) užívať a udržiavať majetok;
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo odcudzením;
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi;
d) viesť predpísanú evidenciu o majetku.
4. Zásady hospodárenia s majetkom obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pričom zásady
upravujú najmä podmienky a spôsoby nakladania s majetkom v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi :
a) nadobúdania vecí a iných práv do majetku obce;
b) prevodu majetku obce na iné subjekty;
c) majetkového postavenia organizácií zriadených alebo založených obcou;
d) dočasného užívania majetku obce;
e) nakladania s vecami a inými právami a pohľadávkami;
f) plnenia povinností pri hospodárení s majetkom obce;
g) kontroly hospodárenia s majetkom obce.
5. Spôsob nakladania s majetkom obce si môže obec osobitne upraviť v Zásadách hospodárenia
s majetkom obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Článok 2.
Rozpočet a financovanie potrieb obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet, ktorý vyjadruje ekonomickú
samostatnosť obce v spravovanom území. Rozpočet má zohľadňovať základné funkcie
a povinnosti obce v rámci originálnych a prenesených kompetencií, zámery rozvoja jej územia
a potreby obyvateľov. Je zostavovaný v súlade so systémom financovania obcí.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť, ktoré sa členia na bežné príjmy, bežné
výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie.
3. Príjmy obce sú rozpočtované predovšetkým s ohľadom na finančné prostriedky poskytované
obciam zo štátneho rozpočtu na originálne kompetencie obcí, dotácie na prenesené
kompetencie podľa osobitných zákonov a kompetencie obce v oblasti určovania miestnych
daní. Výdavky obce zohľadňujú financovanie originálnych a prenesených kompetencií.
4. Spôsob tvorby rozpočtu a spôsob financovania potrieb obce a jej obyvateľov upravuje zákon.
5. Návrh rozpočtu na príslušný rok podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a je
povinnosťou 15 dní pred jeho schválením zverejniť ho v obci na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce. Úpravy rozpočtu nepodliehajú povinnosti zverejňovania.
6. Obec si určuje svoje rozpočtové pravidlá v súlade so zákonom. Rozpočtové pravidlá obce
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
7. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona a svoje finančné prostriedky spravuje na
účtoch v peňažných ústavoch.
8. Hotovosť na hotovostné platby a operatívne výdavky má vedenú v pokladni podľa
osobitného zákona. Na pokladničná hotovosť je povolený denný limit 300 tis. Sk.

Časť VI.
Právnické osoby zriadené alebo založené obcou
a zariadenia bez právnej subjektivity
1. Obec môže pre svoje potreby a na plnenie svojich úloh zriaďovať podľa zákona o obecnom
zriadení a podľa osobitných zákonov právnické osoby – rozpočtové a príspevkové organizácie
obce s právnou subjektivitou, neziskové organizácie s právnou subjektivitou a obchodné
spoločnosti s právnou subjektivitou.
2. Zriaďovanie, zakladanie a zrušovanie právnických osôb je v kompetencii obecného
zastupiteľstva.

Článok 1
Rozpočtové a príspevkové organizácie
1. Rozpočtové a príspevkové organizácie sú právnické osoby zriadené na plnenie úloh
obce vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a sú subjektmi verejnej
správy.
2. Obec zriaďuje rozpočtové a príspevkové organizácie podľa potreby, pričom sa riadi
príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a osobitného zákona.
3. Rozpočtové a príspevkové organizácie a ich hospodárenie upravuje osobitný zákon.
4. Rozpočtové a príspevkové organizácie sú na rozpočet obce napojené finančným vzťahom
a obec garantuje a kontroluje ich činnosť.
5. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami týchto organizácií zodpovedá štatutárny
orgán, ktorého v zmysle zákona o obecnom zriadení vymenúva a odvoláva obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu.
6. Rozpočtové organizácie zostavujú svoje rozpočty príjmov a výdavkov, pričom sa riadia
rozpisom ukazovateľov
určených obcou v rámci schváleného rozpočtu obecným
zastupiteľstvom.
7. Príspevkové organizácie hospodária podľa rozpočtov nákladov, výnosov a hospodárskeho
výsledku.
8. Príspevkové organizácie sú povinné dosahovať výnosy určené svojim rozpočtom
a zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich nákladov.
9. Finančný vzťah obce k príspevkovej organizácií je určený príspevkom, prípadne ďalšími
záväznými ukazovateľmi.

10. Príspevkové organizácie vykonajú po ukončení rozpočtového roka zúčtovanie finančných
vzťahov s rozpočtom obce.

Článok 2
Právnické osoby založené obcou
1. Obec môže pre svoje potreby, potreby obyvateľov a na plnenie svojich funkcií zakladať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby podľa osobitných zákonov ( napr. Obchodného
zákonníka ).
2. Zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v
právnickej osobe, je v kompetencii obecného zastupiteľstva.

Článok 3
Škola a zariadenia bez právnej subjektivity
1.Obec pri prenesenom výkone štátnej správy, resp. prenesených kompetenciách zriadila podľa
osobitného zákona a podľa siete škôl v zmysle zákona o sústave základných a stredných
škôl (ďalej len školského zákona) základnú školu 1. – 4. ročníka (ďalej len škola ) bez právnej
subjektivity s názvom a sídlom :
Základná škola 1.- 4. ročník, Opatovce nad Nitrou, súp. č. 509,
IČO : 710059523
2.Podľa osobitného zákona, podľa siete a zákona o obecnom zriadení v rámci originálnych
kompetencií zriadila obec materskú školu, školskú jedáleň pri materskej škole, výdajňu
školskej jedálne, školský klub detí pri základnej škole, bez právnej subjektivity (ďalej len
zariadenia bez právnej subjektivity) s názvom a sídlom:
Materská škola, Opatovce nad Nitrou, súp. č. 139,
IČO 710018789
Školská jedáleň pri MŠ, Opatovce nad Nitrou, súp. č. 139,
IČO 710104767
Výdajňa školskej jedálne ZŠ, Opatovce nad Nitrou, súp. č. 509,
IČO 710133884
Školský klub detí pri ZŠ, Opatovce nad Nitrou, súp. č. 509,
IČO 710059523
2.Škola a zariadenia bez právnej subjektivity majú vydanú zriaďovaciu listinu a iné interné
dokumenty podľa školského zákona.
3. Zamestnanci školy vrátane riaditeľa a zamestnanci zariadení bez právnej subjektivity sú
zamestnancami obce. Štatutárnym orgánom v pracovno – právnych vzťahoch zamestnancov
školy a zariadení bez právnej subjektivity je starosta.
4. Škola poskytuje základné vzdelanie v súlade s príslušnými ustanoveniami školského
zákona.
5. Riaditeľa školy vymenúva starosta obce na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy
podľa osobitného zákona. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe
výberového konania. Návrh rady školy je pre starostu obce záväzný.
6. Riaditeľ školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, vedúci a zamestnanci
zariadení bez právnej subjektivity sú zamestnancami obce.
7. V rozpočte obce sú zabezpečované finančné prostriedky na výchovno – vzdelávací proces,
prevádzku školy a mzdy zamestnancov školy prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu na
prenesené kompetencie v oblasti školstva podľa počtu detí zapísaných do školy.
S prostriedkami školy nakladá obecný úrad v súlade s rozpočtom obce. Obec môže poskytnúť
škole aj ďalšie prostriedky zo svojho rozpočtu a financovať ďalšie jej potreby podľa možností
v súlade s rozpočtom.
7. Finančné prostriedky na účte Združenia rodičov a priateľov školy spravuje škola a nakladá
s nimi riaditeľ školy podľa odporúčaní rady školy.
8. Materská škola zabezpečuje predškolskú výchovu. Jej činnosť, prevádzka a mzdy sú
financované z podielových daní určených na originálne kompetencie obecnej samosprávy
prostredníctvom rozpočtu obce priamo z obecného úradu.

9. Riaditeľku materskej školy vymenúva starosta obce na päťročné funkčné obdobie na návrh
rady materskej školy podľa osobitného zákona. Rada materskej školy predkladá návrh na
kandidátku na riaditeľku na základe výberového konania. Návrh rady materskej školy je pre
starostu obce záväzný.
10. Finančné prostriedky na účte Združenia rodičov a priateľov materskej školy spravuje
materská škola a nakladá s nimi riaditeľka materskej školy podľa odporúčaní rady materskej
školy. Pri materskej škole je zriadená rada rodičov.
11. Práva a povinnosti rady školy a rady materskej školy sú vymedzené zákonom.
12. ZŠ - Rada školy (5 členov – pedagogický člen, nepedagogický člen, 2 rodičia, poslanec)
- Rada rodičov (4 členovia – triedny dôverníci)
MŠ - Rada školy (5 členov – pedagogický člen, nepedagogický člen, 2 rodičia, poslanec)
- Rada rodičov (5 členov – rodičov)
13. Školský klub detí
zabezpečuje mimoškolskú výchovu a vzdelávanie a napĺňanie
voľnočasových aktivít detí. Je financovaný z rozpočtu obce prostredníctvom obecného úradu
rovnako ako materská škola.
13. Školská jedáleň pri MŠ a Výdajňa školskej jedálne tvoria v prípade potreby jeden subjekt,
financovaný rovnako ako ostatné zariadenia bez právnej subjektivity prostredníctvom
obecného úradu z rozpočtu obce.
14. Činnosť zariadení bez právnej subjektivity, ich personálne a materiálne vybavenie je
financované prostredníctvom rozpočtu obce z finančných prostriedkov poskytnutých štátom na
originálne kompetencie samosprávy.
15. Do rady školy a rady materskej školy schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojho zástupcu
podľa osobitného zákona.

Časť VIII.
Samospráva obce
1. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a) prostredníctvom orgánov obce,
b ) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
2. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

Článok 1
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce.
2. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
obce v počte 9 členov podľa osobitného zákona. Počet poslancov určuje obecné zastupiteľstvo
v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju
vyhradenú právomoc podľa § 11, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení ).
4. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä rozhodovať vo veciach v súlade s §11, ods.4,
písm. a – q) zákona o obecnom zriadení :
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa

§ 20, ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí
záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti
života obce;
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných
predpisov;
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky;
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
g) uznášať sa na nariadeniach obce;
h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
podľa § 21, ods.1 zákona o obecnom zriadení;
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, hlavného kontrolóra a zástupcu
starostu;
j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku;
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného
predpisu, ako aj ďalšie predpisy ( rokovacie poriadky, interné predpisy, pravidlá a smernice
obce a pod.);
l)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych
a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach a určovať
im úlohy, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce;
p) ustanovovať farby obce, obecnú zástavu, obecný erb;
r) schvaľovať štatút obce.
5. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce v prípadoch uvedených
v zákone o obecnom zriadení, pričom postupuje podľa § 11a) zákona o obecnom zriadení:
a) návrh na odvolanie starostu ( § 13a), ods.3 zákona o obecnom zriadení );
b) petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podpísalo aspoň 30 percent oprávnených voličov.
6. Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle § 11a) zákona o obecnom zriadení vyhlásiť
hlasovanie aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach.
7. Na prerokovanie obecných vecí obce môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce.

Článok 2
Starosta obce
1. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
2. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciami uvedenými v § 13, ods.3, písm. a - f)
zákona o obecnom zriadení:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) ďalšie podľa osobitného predpisu.

3. Starosta plní úlohy uvedené v §13, ods.4, písm. a – d) zákona o obecnom zriadení:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
4. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom.
5. Starosta obce okrem toho:
a) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu,
b) používa obecné insígnie.
6. Starosta obce môže pozastaviť výkon rozhodnutia obecného zastupiteľstva ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v
lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.
7. Bod 6., Článku 2, časti VIII. štatútu sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní
hlavného kontrolóra.
8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6. pozastavený, môže
obecné zastupiteľstvo uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.
Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.
9. Mandát starostu obce zaniká v súlade s ustanoveniami §13a), ods.1, písm. a – j) zákona
o obecnom zriadení:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou;
b) uplynutím funkčného obdobia;
c) vzdaním sa mandátu, pričom vzdanie sa musí byť vykonané písomne a doručené obecnému
úradu;
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) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu obce, ktorým sa
rozhodlo o odvolaní starostu obce;
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;
h) v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciami určenými v bode 5 tohto
odseku;
i)smrťou,
j)zrušením obce.
10. Platové pomery starostu obce upravuje osobitný zákon.
11. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť
pokutu do 200 000,- Sk, ak :
a) poruší všeobecne záväzné nariadenie obce;
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší
vzhľad alebo prostredie obce, alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo
vyhradených miest;
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
12. Starosta obce môže poskytnúť vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným
obyvateľom obce, prípade iným osobám, za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a za
významný podiel na rozvoji obce.

13. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú,
alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelných udalostí alebo inej mimoriadnej
udalosti. Poskytovateľovi pomoci môže obec na návrh starostu uhradiť účelne vynaložené
náklady do 1 roku od ich vzniku, pokiaľ si ich poskytovateľ uplatní v lehote do 3 mesiacov.

Článok 3
Zástupca starostu obce
1. Zástupca starostu obce zastupuje starostu počas jeho krátkodobej neprítomnosti, počas
dlhodobej neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie dlhšej ako 6 mesiacov
a vykonáva okruh činností a úloh v rozsahu kompetencií schválených obecným
zastupiteľstvom.
2. Zástupca starostu
je zvolený obecným zastupiteľstvom z poslancov obecného
zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie. Obec má jedného zástupcu starostu.
3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie
plní tieto úlohy:
a)zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia;
b)vykonáva obecnú správu v spolupráci s obecným zastupiteľstvom;
c)plní úlohy štatutárneho zástupcu v majetkoprávnych veciach obce a úlohy správneho orgánu
v administratívnoprávnych vzťahoch; na základe splnomocnenia starostu obce
d) vedie verejné zhromaždenia obyvateľov obce.
4. Počas prítomnosti starostu zástupca starostu vykonáva okruh činností a úloh v rozsahu
kompetencií schválených obecným zastupiteľstvom.

Článok 4
Orgány obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon,
ďalšie svoje orgány, najmä komisie a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány
a určuje im náplň práce.
2. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie obecného zastupiteľstva.

Článok 5
Komisie
1. Komisie sa zriaďujú fakultatívne ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného
zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec. Neposlanci sú navrhovaní a volení za
členov komisií na základe ich odbornosti a skúseností.
3. Komisie plnia tieto úlohy:
a) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú:
- stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva;
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci;
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce;
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života
obce na rokovanie obecného zastupiteľstva;
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný zaoberať sa nimi
a informovať komisiu o výsledku riešenia;
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva;
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti;
- kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci na dočasné
hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce;
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia obce.
4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu štátnej správy.
5. Obecné zastupiteľstvo vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb vytvorilo tieto
komisie:
- komisiu finančnú, sociálnu a správy majetku ( KFSaSM ),
- komisiu výstavby, dopravy, územného plánovania a regionálneho rozvoja
( KVDÚPaRR ),
komisiu verejného poriadku a ochrany životného prostredia ( KVPaŽP)
- komisiu kultúry a vzdelávania ( KKaV ),
- komisiu športu a mládeže ( KŠaM );
- komisiu Zboru pre občianske záležitosti ( ZPOZ );
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov ( KOVZ ).
6. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.
7. Organizačná štruktúra komisií:
a) predseda komisie
- riadi a organizuje
prácu
komisie, zvoláva jej
schôdze a vedie ich, spoločne
so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze komisie;
- zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti a zasadnutí na určité časové obdobie;
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva;
- zastupuje komisiu navonok;
b) zapisovateľ komisie je zamestnanec obce alebo spoločného obecného úradu, ktorý:
- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činností a zasadnutí komisie
a zabezpečuje prípravu programu zasadnutí;
- vedie dokumentáciu o činnosti;
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie;
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia;
c)členovia komisie
9. Komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej činnosti.

Článok 6
Dobrovoľný hasičský zbor
1. Podľa zákona o ochrane proti požiarom zabezpečuje ochranu životov, majetku obyvateľov,
majetku obce, majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú bydlisko alebo
sídlo na území obce dobrovoľný hasičský zbor.
2. Štruktúra dobrovoľného hasičského zboru :
- veliteľ dobrovoľného hasičského zboru,
- strojník dobrovoľného hasičského zboru,
- člen dobrovoľného hasičského zboru,
- vedúci kontrolnej skupiny,
- člen kontrolnej skupiny.
3. V obci je zriadená funkcia preventivára, ktorého schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4. Materiálne a technické vybavenie zabezpečuje obec z rozpočtu v rámci možností a potrieb
dobrovoľného hasičského zboru.

Časť IX.
Obecný úrad a prednosta obecného úradu
Článok 1
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený zo
zamestnancov obce a zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci obecného
zastupiteľstva, starostu a komisií obecného zastupiteľstva. Obecný úrad nemá právnu
subjektivitu.
2. Organizačnú štruktúru obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah
technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.
3. Obecný úrad plní úlohy určené § 16, ods. 2, písm. a – d) zákona a obecnom zriadení:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce;
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií;
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí starostu obce v správnom konaní;
d) pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu obce;
e) metodicky riadi a kontroluje činnosť organizácií zriadených alebo založených obcou pri
čerpaní prostriedkov z rozpočtu obce.

Článok 2
Prednosta obecného úradu
1. Obecný úrad riadi prednosta, ktorý je vedúcim zamestnancom obecného úradu. Prednostu
menuje starosta obce podľa zákona o obecnom zriadení. V prípade, že funkcia prednostu nie
je personálne obsadená, obecný úrad priamo riadi starosta obce.
2. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý:
a) organizuje prácu obecného úradu,
b) zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce,
c) podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
d) zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a komisií s hlasom poradným.

Časť X.
Hlavný kontrolór
1. Hlavný kontrolór má postavenie zamestnanca obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce
vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
2. Kontrolná činnosť je stanovená § 18d), ods.1, zákona o obecnom zriadení a je zameraná na
kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa
osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce,
kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými
zákonmi.
3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti.

4. Hlavný kontrolór plní úlohy podľa § 18f), ods.1, písm. a – l) zákona o obecnom zriadení :
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1;
b) raz za 6 mesiacov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli obce;
c)vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred
schválením v obecnom zastupiteľstve;
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka, správu o kontrolnej činnosti;
e) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí;
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
získaných obcou zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie;
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon;
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,
d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku;
e) právnickým, fyzickým a iným osobám, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové
dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti.
7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciami uvedenými v §18; ods.2; písm. a
– e) zákona o obecnom zriadení:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu obce,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného predpisu.
8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká tak, ako je uvedené v §18, ods.8, písm., a – g)
zákona o obecnom zriadení:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený,
d) smrťou,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný
čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený;
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa bodu 7, časti X. tohto štatútu.
9. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa osobitného zákona
a zásad kontrolnej činnosti.
10. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.
11. Plat hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení.

12. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie podľa § 18, ods.9,
písm. a – c ) zákona o obecnom zriadení:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti vedúceho zamestnanca;
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň
raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom;
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom v zmysle § 18, ods.1 zákona
o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

Časť XI.
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Spôsob nadobudnutia mandátu poslanca obecného zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.
2. Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva určuje zákon o obecnom
zriadení.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva je verejný činiteľ.

Článok 1
Povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva
1. Povinnosti a oprávnenia poslanca obecného zastupiteľstva sú určené v § 25, ods.1, písm. a
– d) a ods.3, písm. a –f) zákona o obecnom zriadení.
Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní;
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený, v prípade neprítomnosti je povinný sa vopred ospravedlniť;
c) dodržiavať rokovací poriadok obecného zastupiteľstva;
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov;
e) ak nastanú okolnosti spojené s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie poslanca, uviesť ich do
súladu so zákonom, a to najneskôr na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2.. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.
3. Mandát poslanca zaniká v prípadoch uvedených v § 25, ods.2 zákona o obecnom zriadení:
a) odmietnutím sľubu poslanca alebo zložením sľubu s výhradou;
b) uplynutím funkčného obdobia;
c) vzdaním sa mandátu, pričom vzdanie sa musí byť vykonané ústne do zápisnice obecného
zastupiteľstva alebo písomne doručené obecnému úradu
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 sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3-krát po sebe riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva;
h)ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva;
i)v prípade, ak jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, zamestnanca obce,
štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou;
j)zrušením obce;
k)smrťou.
4. Po zániku mandátu poslanca v priebehu volebného obdobia nastupuje na jeho miesto
náhradník v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení.

Článok 2
Oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslanec je oprávnený vykonávať činnosti definované v § 25, ods.3, písm. a – f) zákona
o obecnom zriadení:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy;
b) interpelovať starostu obce vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce;
c) požadovať od štatutárnych orgánov 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, kontrolách, vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré
uskutočňujú orgány obce;
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.
2. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie
poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena, ktorú navrhuje starosta obce a schvaľuje
ju obecné zastupiteľstvo.
3. 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.

Časť XII.
Zamestnanci obce, právnických osôb zriadených alebo založených obcou,
zamestnanci školy a zariadení bez právnej subjektivity
1. Prednosta obecného úradu, hlavný kontrolór obce, zamestnanci obecného úradu, ďalší
zamestnanci obce ( riaditeľ školy, riaditeľka materskej školy ) a štatutárni zástupcovia
právnických osôb zriadených alebo založených obcou, sú povinní dodržiavať povinnosti
a obmedzenia zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme stanovené osobitným
zákonom.
2. Zamestnanci obce, zamestnanci právnických osôb zriadených alebo založených obcou,
zamestnanci školy a zariadení bez právnej subjektivity, sú povinní vykonávať svoju prácu tak,
aby ňou prispievali k plneniu úloh obce, právnických osôb zriadených alebo založených
obcou, úloh a cieľov školy a zariadení bez právnej subjektivity, pre všeobecný prospech obce
a jej obyvateľov, napĺňanie zámerov rozvoja obce a spokojného života jej obyvateľov.
3. Pri výkone svojej práce a plnení úloha dodržiavajú etiku a zdržujú sa konania, ktoré by
mohlo poškodiť záujmy obce a jej dobré meno.
4. Vymenovanie prednostu, hlavného kontrolóra, vymenovanie štatutárnych zástupcov
právnických osôb zriadených alebo založených obcou, školy a zariadení bez právnej
subjektivity je stanovené zákonom.
5. Povinnosti zamestnancov obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou,
školy a zariadení bez právnej subjektivity sú určené Zákonníkom práce, zákonom o obecnom
zriadení, školským zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi rovnako ako
ich práva.

Časť XIII.
Obecné cenenia
1. Obecné ocenenia sú:
a) čestné občianstvo obce Opatovce nad Nitrou,
b) cena obce Opatovce nad Nitrou,
c) cena starostu obce Opatovce nad Nitrou ,
d) odmeny.
2. Obecné ocenenia môžu udeliť orgány obce na základe kritérií stanovených týmto štatútom.
3. Ocenení laureáti musia byť uvedení v kronike obce príslušného roka a zapísaní do pamätnej
knihy obce.

Článok 1
Čestné občianstvo obce Opatovce nad Nitrou
1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce a jeho obyvateľov
alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili dobré meno obce vo
svete, môže na návrh starostu, poslanca alebo skupiny poslancov obecné zastupiteľstvo udeliť
čestné občianstvo obce Opatovce nad Nitrou.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku osoby, ktorá ocenenie dostáva. Odovzdanie listiny čestného
občianstva sa vykonáva slávnostným spôsobom.
4. Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti – In memoriam. V tomto prípade sa
odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.
5. Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu udelené čestné občianstvo odňať 3/5
väčšinou všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan stratil kredit pre toto
cenenie.

Článok 2
Cena obce Opatovce nad Nitrou
1. Cena obce Opatovce nad Nitrou sa udeľuje za:
a) tvorivé výkony a významné výsledky vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a jej propagáciu doma i v zahraničí,
b) hospodársky rozvoj obce a kvalitné poskytovanie služieb občanom obce,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2. Odôvodnené návrhy na udelenie ceny pre fyzické alebo aj právnické osoby môžu
obecnému zastupiteľstvu predkladať starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a občania
obce vrátane čestných občanov.
3. O udelení ceny obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
4. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce. K cene sa vydáva evidované osvedčenie o jej
udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dôvod udelenia, dátum udelenia a podpis starostu.
5. Odovzdanie ceny obce sa vykonáva slávnostným spôsobom.
6. Cena obce sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva
rodinným príslušníkom pocteného.

Článok 3
Cena starostu obce Opatovce nad Nitrou
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce.

2. Cenu starostu obce tvorí listina o jej udelení. Listina obsahuje meno, adresu pocteného,
dôvod udelenia, dátum udelenia a podpis starostu.
3. Odovzdávanie ceny starostu obce sa vykonáva slávnostným spôsobom.

Článok 4
Odmeny
1. Schválení držitelia obecných ocenení môžu byť odmenení vecnými alebo finančnými
odmenami.
2. Vecné alebo finančné odmeny schvaľuje starosta obce a sú uhrádzané z rozpočtu obce.

Časť XIV.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou ako
všeobecne záväzné nariadenie obce.
2. Štatút obce Opatovce nad Nitrou v tomto znení ako VZN obce Opatovce and Nitrou
č. 12/2007 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 8/5/2007 dňa 20. 11. 2007 a
nadobudol platnosť a účinnosť dňom schválenia. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN obce
č.12/2007 stráca platnosť a účinnosť Štatút obce Opatovce nad Nitrou schválený uznesením
obecného zastupiteľstva č. 4/1999 zo dňa 09.04.1999.

Dana Melišková v. r.
starostka obce

Prílohu štatútu tvoria :
1. Obecná vlajka - zobrazenie
2. Obecný znak - zobrazenie
3. Mapa katastrálneho územia obce v mierke .

