NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje

ŠTATÚT
OBCE ZEMIANSKE PODRADIE
ako Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1 /2015
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Zemianske Podhradie 2015
Obec Zemianske Podhradie je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisoch (ďalej len „zákon“) právnickou osobou , ktorá určuje štruktúru svojich orgánov a náplň ich práce. Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí vydáva v zmysle § 11
ods. 4 písm. k) zákona tento štatút obce Zemianske Podhradie:
.
Čl. 1
Predmet úpravy
Štatút obce Zemianske Podhradie (ďalej len „štatút“) upravuje vnútornú organizáciu
obecnej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek.

Čl. 2
Vymedzenie samosprávy
(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky uvedený v zozname obcí a združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
(2) Územie obce tvorí katastrálne územie o výmere 823 ha a je vymedzené v prílohe č. 1.
Skladá sa z obývaných miestnych častí :
a) Zbehová
(3) Symbolmi obce sú erb, vlajka, pečať a insígnie. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú v prílohe č. 2.
(2) Erb obce tvorí : v modrom štíte zlatý dvojchvostý lev so strieborným zbrojom držiaci
v každej prednej končatine jednu červenú ružu na zlatej tŕnistej stopke.
(3) Farby erbu sa premietajú do obecnej vlajky, ktorá pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov, žltého, červeného a modrého. Vlajka má pomer strán 2:3, a je ukončená troma cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
(4) Obecným symbolom odvodeným od erbu je aj obecná pečať. V pečatnom poli je
umiestnené erbové znamenie s kruhopisom „OBEC ZEMIANSKE PODHRADIE“. Tak ako v historickom pečatidle obce, text ohraničujú dve ruže. Má priemer 36 mm, čo je v súlade s domácimi
zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
(5) Obecné symboly je dovolené používať len spôsobom neznižujúcim ich dôstojnosť.

Čl. 3
Orgány samosprávy
(1) Orgánmi obce sú podľa osobitného predpisu1)
a) obecné zastupiteľstvo, ktoré tvorí sedem poslancov,
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).
1

) § 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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(2) Výkonnými poradnými a kontrolnými orgánmi obce sú
a) zástupca starostu,
b) hlavný kontrolór,
c) komisie obecného zastupiteľstva.

Čl. 4
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
(1)Výkon samosprávy obyvateľmi určuje ustanovenie osobitného predpisu. 2)
(2) Obyvatelia obce sa zapájajú do samosprávy činnosťou v komisiách, komunikáciou
s poslancami a orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, predkladaním
podnetov a písomných pripomienok podaných na Obecnom úrade, ako aj prostredníctvom pripomienok na internetovej stránke obce.

Čl. 5
Zverejňovanie
(1) Úradnou tabuľou podľa osobitného predpisu3) na zverejňovanie oficiálnych informácií
sa rozumie tabuľa pred budovou Obecného úradu.
(2) Obvyklým spôsobom zverejnenia4) sa rozumie vyhlásenie v obecnom rozhlase. V
prípade rozsiahlejších dokumentov (napr. rozpočet, nariadenia) sa v obecnom rozhlase uverejní
miesto zverejnenia úplného textu a doba zverejnenia.
(3) Obec prevádzkuje internetovú stránku www.zemianske-podhradie.sk, na ktorej zverejňuje návrhy a schválené znenia nariadení, rozpočet a záverečný účet, zloženie orgánov obce, vzory
dokumentov a potrebných tlačív, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva, povinné informácie podľa osobitného predpisu5) a aktuálne informácie.
(4) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú prístupné na požiadanie na Obecnom úrade.

Čl. 6
Organizácia a riadenie samosprávy
(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek
obce sú vyjadrené v prílohe č. 1.

2

) § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch.
) Napr. § 6 ods. 3, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch.
4
) Napr. § 6 ods. 3, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch.
5
) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3
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(2) Súčasťou obce ako právnickej osoby sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity:
a) spoločný úrad samosprávy,
1. stavebný úrad,
2. školský úrad,
3. opatrovateľská služba,
b) obecná knižnica,
c) dobrovoľný hasičský zbor,
d) futbalový klub 1972 Zemianske Podhradie
Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila zriaďovateľskou listinou Materskú školu
bez právnej subjektivity.

Čl.7
Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek

(1) Orgány obce a organizačné jednotky vykonávajú činnosť v rozsahu svojich právomocí
a zodpovednosti za plnenie úloh pričom uplatňujú princíp jednoty zodpovednosti a právomocí.
(2) Orgány obce a organizačné jednotky v súlade s jednotným záujmom podporovať rozvoj obce a skvalitňovať poskytovanie služieb navzájom ochotne spolupracujú, poskytujú si navzájom poznatky a informácie v rámci vlastnej pôsobnosti.

(2) V prípade potreby v rámci činnosti orgánov obce alebo organizačných jednotiek pri
prijímaní rozhodnutí, ktoré si vyžadujú odborné vedomosti a skúsenosti, bude k spolupráci prizvaná odborná autorita, ktorej stanovisko bude dôležitým podkladom pre rozhodnutie.

Čl. 8
Vonkajšie vzťahy
(1) V mene obce koná podľa osobitného predpisu6) starosta.
(2) Podľa osobitného predpisu7) a v súlade s osobitným rozhodnutím obecného zastupiteľstva je oprávnený konať v mene obce aj zástupca starostu.
(3) Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo splnomocnenia

Čl. 9
Majetok obce

6

) § 13 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch.
) § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisoch.
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(1) Majetok obce tvoria všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy. 8)
(2) Obec hospodári s majetkom samostatne, alebo prostredníctvom správcu majetku
obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia. Obec môže svoj majetok vložiť ako
vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.
(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
(4) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže použiť na plnenie záväzkov
obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže
slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti napr. zakladanie nadácií, peňažných
fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov.
(5) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad v súlade s platnou
legislatívou.

Čl. 10
Čestné občianstvo obce
(1) Verejné ocenenie „Čestný občan Zemianskeho Podhradia“ udeľuje obecné zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny, kultúrny alebo duchovný rozvoj obce, jej propagáciu a šírenie dobrého mena, alebo ktorí vo
vzťahu k obci obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie podľa odseku 1 môže byť udelené len osobám, ktoré sa v obci trvale
nezdržiavajú a spravidla pôsobili na území obce. Ocenený občan získa listinu obce s pečaťou
obce, ktorú podpisuje starosta obce.
(3) Ocenenie podľa odseku 1 sa udeľuje najviac jedenkrát za volebné obdobie pri významných jubileách obce.

Čl. 11
Cena obce
(1) Cenu obce môže obecné zastupiteľstvo udeliť občanom s trvalým pobytom v obci za
mimoriadne výsledky pri zveľaďovaní a rozvoji obce, šírení jej dobrého mena, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry, športu , vzdelávania, spoločenského a duchovného života, hospodárstva, zdravotníctva a ochrany životného prostredia.
(2) Cenu obce predstavuje listina s pečaťou obce a podpisom starostu obce, ktorá sa
udeľuje slávnostným spôsobom na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pri významných
udalostiach a sviatkoch najviac jedenkrát do roka.

Čl. 12
Cena starostu obce
8

) Zákon č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za ich úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce.
(2) Cenu starostu obce tvorí listina s pečaťou obce a podpisom starostu obce a vecný dar,
ktorý schváli obecné zastupiteľstvo podľa potreby.
(3) Ocenenie podľa článku 10 a ceny podľa článkov 11 a 12 sú vedené v kronike obce,
ktorá obsahuje mená ocenených, dátum ocenenia a stručné odôvodnenie.

Čl. 13
Zrušovacie ustanovenie
(1) Štatút obce, je zmeny a doplnenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Zrušuje sa štatút obce, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.01.1999.

Čl. 14
Účinnosť
(1) Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení dňa ................... uznesením č. ................... .
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia po
schválení Obecným zastupiteľstvom .

Miroslav Zámečník
starosta obce
Návrh zverejnený dňa 13.09.2015
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
Symboly obce

Erb obce:
Obec vlastní erb obce, pečať zaregistrovanú v Heraldickom
registri MV SR pod signatúrou Zet-49/97.
Erb Zemianskeho Podhradia možno vyjadriť popisom: V modrom štíte
zlatý dvojchvostý lev so strieborným zbrojom držiaci v každej prednej
končatine jednu červenú ružu na zlatej tŕnistej stopke.

Vlajka obce:
Farby erbu sa premietajú do obecnej vlajky, ktorá je ďalším symbolom
obce. Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov, žltého, červeného
a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená troma cípmi.

Pečať obce :
Obecným symbolom odvodený od erbu obce je aj obecná pečať. V pečatnom
poli je umiestnené erbové znamenie s kruhopisom „OBEC ZEMIANSKE PODHRADIE“. Tak ako v historickom pečatidle obce, text ohraničujú dve ruže.
Obec v minulosti tvorili dve administratívne samostatné časti a každá z nich vlastnila a používala
svoje pečatidlo.
V obrazci pečatidla zemianskej časti obce je zobrazený dvojchvostý lev
v skoku, ktorý drží v každej prednej labe ružu. Pečať je mierne oválna o rozmeroch 24 x 25 mm a je nedatovaná. Text kruhopisu znie: PECET NEMES
PODHRAGI (Pečať Zemianskeho Podhradia.)

V pečatidle, ktoré používala druhá časť obce (sedliacka), je
zobrazený z pažiti vyrastajúci ker s dvoma veľkými plodmi, pravdepodobne so strapcami hrozna. Hlavný motív
sprevádzajú na pažiti vyrastajúce drobné kvietky a päť ružičiek v polkruhu nad krom. Latinsky písaný text kruhopisu
s maďarským názvom obce je umiestnený len v hornej časti
pečate, písaný je skrátenou formou: S (IGILLUM) P (AGI). NEMES
PODHRAGY. (Pečať obce Zemianske Podhradie). V dolnej časti pečatného
poľa je rok vyhotovenia pečatidla – 1736.

