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Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Pravne na základe ustanovenia                              

§ 11 ods. 4 písm. k)  
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   
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Návrh zverejnený od: 10.3.2021  do  25.3.2021 

Dátum predloženia na rokovanie obecného zastupiteľstva: 25.3.2021 

Materiál schválený dňa ............................ uznesením č. ...................................... 

 



 

Článok 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1) Štatút obce Slovenské Pravno upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, nakladanie        s majetkom 
obce, základné zásady hospodárenia a financovania, pôsobnosť obecného zastupiteľstva a 
starostu a deľbu práce medzi nimi, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce a udeľovanie 
čestného občianstva, cien a odmien. 

 
2) Štatút obce Slovenské Pravno je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom 
obce. 

 

Článok 2 
 POSTAVENIE OBCE SLOVENSKÉ PRAVNO1 

 

1) Obec Slovenské Pravno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

2) Obec Slovenské Pravno je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.   

3) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.   

 

Článok 3  
 ÚZEMIE OBCE2 

 

1) Územie obce Slovenské Pravno je katastrálnym územím obce Slovenské Pravno v okrese 
Turčianske Teplice o rozlohe 1716.79120 ha  podľa mapy, ktorá je prílohou č. 1 tohto Štatútu.    

 

Článok 4  
OZNAČOVANIE ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, ČÍSLOVANIE STAVIEB3 

 

1) Obec určuje stavbám súpisné číslo a vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v súlade 
so skutočným stavom. 

2) Obec nemá označené názvy ulíc a verejných  priestranstiev. 

   

Článok 5  
OBYVATELIA OBCE, ICH PRÁVA A POVINNOSTI 

 
1) Obyvateľom obce Slovenské Pravno je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 

2) Práva a povinnosti obyvateľa obce sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení v § 3. 

3) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok 
alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok alebo je v obci prihlásený na prechodný 
pobyt. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy 
obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).  
 

                                                           
1 § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
2 § 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
3 § 2b a 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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4) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 
predpismi. 
 
5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze 
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu 
prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.  
 
6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych 
vecí v súlade s platnou právnou úpravou.  
 
 

Článok 6  
SAMOSPRÁVA OBCE4 

 

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku, všetky záležitosti, ktoré ustanovení osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona 
nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.    

2) Obec ako svoju základnú činnosť pri výkone samosprávy vykonáva a zabezpečuje plnenie 
úloh obsiahnutých v ustanovení § 4  ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
 
3) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti 
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.   

4) Vo veciach územnej samosprávy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia5.     

5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s občianskymi združeniami a inými právnickými 
osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.   

6) Za zverejňovanie dokumentov spôsobom v obci obvyklým sa považuje ich zverejnenie na 
úradnej tabuli obce označenej ako „Úradná tabuľa“, ktorá je umiestnená pred budovou 
zdravotného strediska v obci Slovenské Pravno a na internetovej stránke obce 
https://www.obecslovenskepravno.sk 
 
 

Článok 7 
 VZŤAH ŠTÁTU A OBCE 

 
1) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto 
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné 
finančné a iné materiálne prostriedky.   

2) Vzťah štátu a obce sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení v § 5. 

 

Článok 8 
  MAJETOK OBCE 

 
1) Majetok obce je vymedzený v § 8 zákona o obecnom zriadení. 

2) Obec nemôže ručiť majetkom ani rozpočtom obce iným podnikateľským subjektom                  
a  jednotlivcom za záväzky iných právnických a fyzických osôb.     

                                                           
4 § 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
5 § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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3) Obec a jej orgány, organizácie zriadené obcou a subjekty s majetkovou účasťou obce sú 
povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, 
v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.   

4) V majetkovoprávnych vzťahoch obce koná navonok starosta obce.    

5) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia          
s majetkom obce Slovenské Pravno“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Slovenskom 
Pravne. 

 

Článok 9 
 FINANCOVANIE 

 
1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho rozpočtu    
a z ďalších zdrojov v zmysle príslušných právnych predpisov.  
 
 

Článok 10 
 ROZPOČET OBCE6 

 

1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje ako záväzný na 
obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľuje obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov.   

2) Nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva v Slovenskom 
Pravne sa schvaľuje aj záverečný účet obce. 

3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu obce a kontroluje jeho čerpanie.  

4) Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy   
k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a 
fyzickým osobám.  

5) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a aj 
spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj                      
o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.   

6) Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu.    

7)  Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov obce zodpovedá starosta 
obce. 

8) Ak nebude rozpočet obce na príslušný kalendárny rok schválený pred prvým januárom 
rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do 
schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.   

 

Článok 11 
 ORGÁNY OBCE 

 
1) Orgány obce ustanovuje §10 zákona o obecnom zriadení. 

 

 

                                                           
6 § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Článok 12 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO7 

 

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce. Počet poslancov na celé volebné obdobie vopred určuje obecné 
zastupiteľstvo podľa ustanovenia §  11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení podľa počtu 
obyvateľov. 
 
2)  Zákonné povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva sú obsiahnuté v § 25 
zákona o obecnom zriadení. 
 
3) Obecné zastupiteľstvo si v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení vyhradilo rozhodovať o týchto otázkach:  
a) schvaľovať výsledky inventarizácie obecného majetku, 
b) schvaľovať vyradenie obecného majetku, 
d) schvaľovať uzatvorenie všetkých nájomných zmlúv predmetom, ktorých je nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve obce pokiaľ ide o nájom v trvaní viac než 72 po sebe nasledujúcich hodín t.j, 
dlhodobý prenájom majetku obce, 
e) schvaľovať uzatvorenie všetkých kúpnych zmlúv predmetom, ktorých je scudzenie majetku 
(hnuteľného aj nehnuteľného) vo vlastníctve obce, 
f) schvaľovať uzatvorenie všetkých zmlúv/dohôd o spolupráci vnútroštátnej alebo medzinárodnej 
podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení, 
g) podávať stanovisko k možnému zámeru obce s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa/tretej 
osoby, 
h) na základe odôvodnenej žiadosti rozhodnúť o znížení výšky nájomného inak stanovenej podľa 
všeobecne záväzného nariadenia obce č. 20/2020, 
i) rozhoduje o zmluvných podmienkach/ustanoveniach nájomnej zmluvy týkajúcich sa 
predkupného práva, podnájme v prospech tretej osoby a o zapožičaní zhodnotenia majetku. 
 
4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje § 12 zákona 
o obecnom zriadení a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne.   

 

Článok 13 
 STAROSTA OBCE8   

 
1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. 

2) Starosta obce plní povinnosti a vykonáva kompetencie najmä podľa ustanovenia §13 ods. 4 
zákona o obecnom zriadení a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom 
alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta okrem vyššie uvedeného: 
a) po predchádzajúcom schválení obecného zastupiteľstva uzatvára a podpisuje nájomné zmluvy  
predmetom, ktorých je dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, 
b) po predchádzajúcom schválení obecného zastupiteľstva uzatvára a podpisuje kúpne zmluvy 
predmetom, ktorých je predaj majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) vo vlastníctve obce, 
c) po predchádzajúcom schválení obecného zastupiteľstva uzatvára a podpisuje zmluvy / dohody 
o spolupráci vnútroštátnej alebo medzinárodnej podľa zákona o obecnom zriadení v platnom 
znení, 
d) okrem zmlúv podľa písmena a) až c) uzatvára a podpisuje zmluvy, dohody, ktorých 
predmetom sú hnuteľné veci vo vlastníctve obce, ktorých hodnota nie je vyššia ako 1.000.-€ 
(slovom: tisíc eur) a ktorými neprechádza vlastníctvo hnuteľnej veci na tretiu osobu (napr. zmluva 
o výpožičke, nepomenovaná zmluva, a pod.), 

                                                           
7 § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
8 § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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e) uzatvára a podpisuje zmluvy, ktorých predmetom je krátkodobý nájom alebo vypožičanie 
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku obce, odovzdávacie a preberacie protokoly, pričom 
podpisom týchto dokumentov môže písomne poveriť zamestnanca obce. 
 

Článok 14 
 ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE9  

 
1) Obec Slovenské Pravno má jedného zástupcu starostu obce, jeho postavenie bližšie upravuje 
zákon o obecnom zriadení v § 13b. 

2) Obecné zastupiteľstvo ustanovuje nasledovný základný okruh úkonov a činností, ktoré je 
zástupca starostu oprávnený vykonávať:  
a) koordináciu: činností komisií, prípravy zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravy miestneho 
referenda a prípravy zhromaždenia obyvateľov obce,  
b) koordináciu spolupráce orgánov obecného zastupiteľstva,  
c) zabezpečovanie a využitie grantov a fondov Európskej únie a štátnych fondov pre rozvojové 
potreby obce,  
d) úlohy medzinárodnej spolupráce,  
e) záležitosti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, obchodu a podnikania na území obce,  
f) koordináciu činnosti Zboru pre občianske záležitosti,   
g) záležitosti na úseku školstva, mládeže, kultúry, cirkví a športu,  
h) záležitosti na úseku životného prostredia,  
i) záležitosti na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany. 
 
 

Článok 15 
 HLAVNÝ KONTROLÓR10 

 

1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí na šesť rokov a odvoláva obecné 
zastupiteľstvo.  

2) Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu 
funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného 
kontrolóra určujú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení. 

3) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, 
povinnostiach, právom chránených záujmoch právnických osôb alebo fyzických osôb obec 
rozhoduje v správnom konaní podľa § 27 zákona o obecnom zriadení.   

4) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do všetkých účtovných a pokladničných dokladov, ako 
aj do iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s 
majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.   

 

Článok 16 
 KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

 
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány.   

2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odborníkov 
zvolených obecným zastupiteľstvom. Jeden z členov komisie plní funkciu zapisovateľa. Návrh na 
voľbu za člena príslušnej komisie predkladá poslanec obecného zastupiteľstva.   

                                                           
9 § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
10 § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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3) Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce volí a odvoláva predsedu komisie,  ktorým je 
poslanec obecného zastupiteľstva.   

4) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie:  
a) Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku 
b) Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia 
c) Komisia ochrany verejného záujmu 
d) Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania 
e) Komisia ochrany výstavby a rozvoja 
f) Zbor pre občianske záležitosti (ďalej aj ZPOZ) 
 
5) Komisie pre rokovanie obecného zastupiteľstva v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú 
stanoviská k prerokúvaným materiálom  a k  investičným zámerom v obci ako aj  iniciatívne 
návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života  v obci. Komisie  môžu vypracovávať          
a predkladať návrhy na prijatie uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných 
nariadení.  
 
6) Komisia obecného zastupiteľstva má spravidla nepárny počet hlasujúcich členov vrátane jej 
predsedu, najviac však 7 hlasujúcich členov.    

7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.   

8) Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, rušiť, resp. vytvárať 
nové.   

9) Komisie si môžu vytvárať účelové pracovné skupiny na posúdenie odborných problémov.  

10) Organizačná štruktúra komisií je nasledovná:  
a) predseda komisie 
b) zapisovateľ komisie  
c) ostatní členovia komisie 
 
11) Komisie sa schádzajú v zásade podľa potreby alebo podľa schváleného plánu činnosti. 
Komisiu zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej hlasujúcich členov. Na prijatie uznesenia komisie je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie, ktorí majú právo hlasovať. 
Každý člen komisie má právo v zápisnici odôvodniť svoje odchýlne stanovisko od väčšiny. 

12) Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Slovenskom Pravne je členom 
celoslovenského združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici. Hlavnou náplňou činnosti je 
organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, 
rozvoj kultúrno-spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k 
človeku. Hlavným poslaním zborov pre občianske záležitosti v SR je rozvíjať medzi občanmi 
svojej obce výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie 
medziľudských vzťahov, občianskeho vedomia a spolupatričnosti, zabezpečovať humánnu 
činnosť. Väčšina obradov a slávností je realizovaná v obradnej miestnosti v budove Obecného 
úradu v Slovenskom Pravne, alebo na inom vhodnom mieste po posúdení starostom obce. 

13) Slávnostnými obradmi ZPOZ sú sobáše, uvítania detí do života, jubileá občanov a pohreby.  

14) Organizačnú štruktúru ZPOZ tvorí predseda, matrikárka, zástupca matrikárky a ostatní 
členovia, ktorí zväčša pri obradoch recitujú, hrajú na hudobnom nástroji, vyhotovujú zápisy do 
Pamätnej knihy a vykonávajú iné činnosti spojené s týmito slávnostnými aktami.  

 

 

 



 

Článok 17 
 OBECNÝ ÚRAD 

 
1) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné                         
a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených 
obecným zastupiteľstvom.     

2) Obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného 
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, odborné podklady a iné písomnosti 
na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné 
vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a 
rozhodnutia obce, koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov založených alebo 
zriadených obcou, organizačno–technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených 
na obec.   
 
3) Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje starosta obce, ktorý tým môže poveriť zástupcu 
starostu. Ak starosta obce menuje prednostu obecného úradu, prácu obecného úradu organizuje 
prednosta obecného úradu.   

4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov, a ich pracovné činnosti ustanovuje 
Organizačný poriadok obecného úradu v Slovenskom Pravne, ktorý vydáva starosta obce.   

 

Článok 18 
 ORGANIZÁCIE OBCE 

 
1)  Organizácie obce (právnické osoby) sú tie organizácie, ktoré obec zriadila podľa zákona, 
alebo tie organizácie obce majúce formu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, u ktorých 
zakladateľská alebo zriaďovateľská funkcia prešla na obec zo zákona.   

2) Postavenie organizácie obce, vzťah obce a organizácie obce ako aj ďalšie podstatné 
náležitosti upraví Štatút organizácie obce a Zriaďovacia listina organizácie, ktoré schvaľuje 
obecné zastupiteľstvo.  

3) Obec môže zveriť časť svojho majetku do správy organizáciám, ktoré založila, resp. zriadila. 
Pod správou majetku obce sa rozumie oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s 
ním v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia s majetkom obce.   

4) Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť aj o inom použití majetku obce, najmä pre 
podnikateľské účely v zmysle osobitných predpisov.   

5) Vedúci organizácie obce, resp. riaditeľ (ďalej len „vedúci“) vedie a organizuje prácu zverenej 
organizácie a zodpovedá za jej činnosť a výsledky svojmu zakladateľovi, resp. zriaďovateľovi a 
jeho povereným orgánom.  Vedúceho organizácie vymenúva do funkcie a odvoláva na návrh 
starostu obecné zastupiteľstvo.   

6) Vedúci organizácie má postavenie štatutárneho orgánu organizácie s výnimkou nakladania s 
majetkom obce podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení a zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 

Článok 19 
 MIESTNE REFERENDUM 

 
1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o prípady obsiahnuté 
v ustanoveniach zákona o obecnom zriadení (§  11a ods. 1). Obecné zastupiteľstvo môže 
vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. 



 

 
2) Podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví obec nariadením.     

 

Článok 20 
 ZHROMŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE 

 
1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov 
obce alebo jeho časti. Inštitút zhromaždenia obyvateľov obce je obsiahnutý v zákone o obecnom 
zriadení v § 11b a nasl. 

2) Zhromaždenie obyvateľov obce nemá rozhodovaciu právomoc.   
 
3) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce ako aj iným vhodným spôsobom 
(napr. na internetovej stránke obce, v obecnom rozhlase a pod.).  O prerokovanej problematike 
sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov 
obce.  

 

Článok 21  
 POMOC OBYVATEĽOM PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH 

1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu 
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.   

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho 
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie 
všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.   

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, 
podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.   

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií 
prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci v spolupráci s ďalšími právnickými             
a fyzickými osobami a organizáciami štátu.   

5) Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
povinnosť poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní 
následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje 
inak.   

6) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 
náhradu účelne vynaložených nákladov. 

 

Článok 22 
KRÍZOVÝ ŠTÁB 

1) Krízový štáb obce Slovenské Pravno sa zriaďuje podľa  § 10 ods. 1 písm. a) zákona               
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 

2) Krízový štáb obce Slovenské Pravno je výkonným orgánom obce  na plnenie úloh krízového 
riadenia v období krízovej situácie a má svoj samostatný štatút. 

  
 



 

Článok 23 

SPOLUPRÁCA OBCÍ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

1) Obec Slovenské Pravno sa riadi treťou časťou zákona č.369/1990 o obecnom zriadení pri 
spolupráci obcí a medzinárodnej spolupráci. 

 

Článok 24 
 SYMBOLY OBCE 

 
Symboly obce sú:  
a) erb obce Slovenské Pravno (ďalej len „erb obce“),  
b) vlajka obce Slovenské Pravno (ďalej len „vlajka obce“),  
c) pečať obce Slovenské Pravno (ďalej len „pečať obce“).   
 
 

Článok 25 
 ERB OBCE 

 
1) Erb obce má modro-strieborné pozadie s cimburovitým rezom do tvaru deleného štítu.             
V modrom pozadí je zlatá koruna, v striebornom poli je modré majuskulné písmeno W. Podrobné 
a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu.   

2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na povolenie starostu obce. Záujemca                 
o používanie erbu obce uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu 
obce. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto 
ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:  úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,  obdobie, na 
ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenie).   

3) Erb obce sa používa :  
a) na pečatidle obce,  
b) na insígniách starostu obce,  
c) na listinách a úradných pečiatkach,  
d) na budove, kde má sídlo obecný úrad,  
e) na označenie katastrálneho územia obce, miestnej časti,  
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,  
g) na budove, kde má sídlo Dobrovoľný hasičský zbor obce, 
h) na ďalších budovách patriacich obci, 
i) na verejných podujatiach (kultúrnych, športových,...) organizovaných obcou, alebo s podporou 
obce. 
 
4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. V bežnom 
korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.   

5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.   

 

Článok 26 
 VLAJKA OBCE 

 
1) Vlajku obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, modrej a bielej. Vlajka 
je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vlajka je ukončená tromi cípmi 
siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Dĺžka vlajky je spravidla dvojnásobkom jej šírky. Podrobné a 
záväzné vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200501.html#predpis.cast-tretia


 

2) Vyhotovené vlajky uschováva starosta obce.   

3) Vlajku obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych 
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, 
príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky obce vydáva 
starosta obce, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.   

4) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a na verejných podujatiach obce. 

5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka obce spoločne, sú 
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu 
vľavo v zmysle zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich 
používaní v znení neskorších predpisov.   

6) Vlajka obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.   

7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:  
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,  
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný 
závoj a pod.   
 
8) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.   

 

Článok 27 
 PEČAŤ OBCE 

 
1) Pečať obce tvorí erb obce s hrubopisom „Obec Slovenské Pravno“. Podrobné a záväzné 
vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č. 4 tohto Štatútu.   

2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na 
pečatenie významných listín, dokumentov a v prípadoch, kedy to určí obecné zastupiteľstvo 
alebo starosta obce.   

3) Pečať uschováva starosta obce.   

 

Článok 28 
 OBECNÉ INSÍGNIE 

 
1) Obecné insígnie sa vyhotovujú podľa rozhodnutia starostu obce - štandarda starostu obce 
a starostovská reťaz.   

2) Obecná insígnia musí obsahovať erb obce, ktorý môže byť v štylizovanej podobe.   

3) Obecné insígnie používa starosta obce, príp. poverený poslanec obecného zastupiteľstva pri 
slávnostných príležitostiach obce. O ich použití rozhodne starosta obce. 

4) Obecné insígnie uschováva starosta obce.    

 

Článok 29 
ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY, ODMENY A VYZNAMENANIA 

 
1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:  
a) čestné občianstvo obce,  



 

b) cenu obce,  
c) odmeny.  
 
2) Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania:  
a) cenu starostu obce,  
b) čestné uznanie,  
c) diplom.  

 

Článok 30 
 ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE 

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, 
ochranu jej záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce. 
Čestné občianstvo obce sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.   

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 
obce trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa 
vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým 
spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom zo svetových jazykov.   

3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve 
obce zapisuje do Pamätnej knihy obce. 

4) Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti - In memoriam. V tomto prípade sa odovzdáva 
rodinným príslušníkom pocteného.    

5) Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan stratil kredit pre toto ocenenie.   

 

Článok 31 
 CENA OBCE 

 
1) Cena obce sa udeľuje za:  
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 
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 jej obyvateľov.   
 
2) Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta 
obce, príp. aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.   

3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce. Cena obce nemá peňažný charakter. Cenu obce 
slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce. 

4) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto 
prípade sa cena môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.   

 

 

 



 

Článok 32 
 ODMENY 

 
1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce môže udeliť z prostriedkov obce vecné 
dary, príp. peňažné odmeny, a to najmä poslancom, obyvateľom obce, príp. iným osobám za 
aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce ako aj za významný podiel na rozvoji obce.    

2) Obecné zastupiteľstvo môže osobitným predpisom bližšie upraviť udeľovanie obecných 
vyznamenaní a cien.   

 

Článok 33 
 CENA STAROSTU OBCE 

 
1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v 
prospech obce a pri rôznych spoločenských podujatiach.   

 

Článok 34 
 ČESTNÉ UZNANIE A DIPLOM 

 
1) Starosta obce môže udeliť čestné uznanie alebo diplom osobám pri príležitosti jubilejných 
výročí alebo za dosiahnutie pozoruhodného športového výkonu alebo iného výkonu 
reprezentujúceho obec.   

 

Článok 35 
 KRONIKA OBCE 

 
1) Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku.   

2) Zápisy do Kroniky obce sa vykonávajú priebežne a chronologicky dokumentujú fakty zo 
spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom              
o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech miestneho spoločenstva. Súhrnný 
zápis do kroniky za príslušný kalendárny rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo.    

3) Spracovaním zápisov do Kroniky obce je poverený kronikár, ktorého do funkcie menuje           
a odvoláva starosta obce, po predchádzajúcom schválení obecného zastupiteľstva.    

 

Článok 36 
 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce Slovenské Pravno.   
 
2) Všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia orgánov obce a iné vnútorné organizačné 
predpisy obce musia byť v súlade s právnymi predpismi a týmto Štatútom.  
 
3) Tento Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa ........................... a nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.  
 
4) Dňom schválenia tohto Štatútu sa ruší Štatút obce Slovenské Pravno, ktorý bol schválený dňa 
29.09.2011 uznesením obecného zastupiteľstva č. 53/2011.  
 
 



 

Príloha č. 1 Katastrálne územie obce Slovenské Pravno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2  Erb obce 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 Vlajka obce 

 

 

Príloha č. 4 Pečať obce 

 

 


