ŠTATÚT OBCE LUČATÍN
Obecné zastupiteľstvo obce Lučatín podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
schvaľuje tento Štatút obce Lučatín:
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Štatút obce Lučatín (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie a pôsobnosť obce Lučatín,
používanie symbolov obce, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a ďalších orgánov
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, udeľovanie čestného občianstva.
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Druhá časť
POSTAVENIE OBCE LUČATÍN
Článok 2
Základné ustanovenia
Obec Lučatín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
združujúci
občanov
majúcich
na
jeho
území
trvalý
pobyt.
Územie obce Lučatín tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce Lučatín možno
vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Územie obce predstavuje
výmeru 108 827,80 ha. Erb obce Lučatín tvorí Prílohu č. 1 tohto štatútu. Vlajka obce
Lučatín tvorí Prílohu č. 2 tohto štatútu. Pečať obce Lučatín tvorí Prílohu č. 3 tohto
štatútu. Vyobrazenie katastrálneho územia obce Lučatín tvorí Prílohu č. 4 tohto štatútu.
Základnou úlohou obce Lučatín pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec Lučatín je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s
vlastnými finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.
Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné
užívanie, ak napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č.
538/2007 Z. z. neustanovuje inak.
Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného
a orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona
o obecnom zriadení.
Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie
evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom
stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa
zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.
Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky
rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na
tabuľkách rovnakého vzoru.
Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla
a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak
neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa § 2c ods. 1 a 2 zákona
o obecnom zriadení aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného
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rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na
žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného
rozhodnutia.
Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom
a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené;
a) ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, túto povinnosť plní toto spoločenstvo;
b) ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní
správca.
Článok 3
Obyvatelia obce Lučatín
Obyvateľom obce Lučatín je osoba, ktorá má na území obce Lučatín trvalý pobyt.
Obyvateľ obce Lučatín sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce;
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum);
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor
a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva;
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce;
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely;
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci;
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom
výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú
informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní
obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach,
spravodaji obce, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie
obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a
sú vykonávané v záujme obce;
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci;
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci;
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v obci.
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.
Článok 4
Samospráva obce Lučatín
Obec Lučatín samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická
osoba alebo fyzická osoba.
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Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce Lučatín:
a) orgánmi obce Lučatín;
b) miestnym referendom;
c) zhromaždením obyvateľov obce Lučatín.
Obec Lučatín pri výkone samosprávy:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce Lučatín a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci Lučatín
do užívania;
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce Lučatín;
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území
obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci;
e) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností
obce;
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu
verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú
dopravu;
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport;
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a
spravuje trhoviská;
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy
rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci;
j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce;
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia;
l) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste;
n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a
dbá o zachovanie prírodných hodnôt;
o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu;
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách;
r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
Na samospráve obce Lučatín má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny
poplatok;
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt;
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c) má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu
samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne
referendum).
Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení (právo voliť orgány samosprávy obce a byť
zvolený do orgánu samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja
obce (miestne referendum) upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Lučatín spolupracuje v záujme rozvoja obce Lučatín s politickými stranami a
politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s
fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Článok 5
Všeobecne záväzné nariadenia obce Lučatín
Obec Lučatín môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec Lučatín plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie
len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Tretia časť
FINANCOVANIE A MAJETOK OBCE LUČATÍN
Článok 6
Financovanie obce
Obec Lučatín financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov.
Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.
Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné
štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť
štátnu dotáciu.
Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond;
správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa
dohodnutých pravidiel.
Základom finančného hospodárenia obce Lučatín je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka.
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Článok 7
Majetok obce
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.
Majetok obce Lučatín, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné
verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať,
ak jeho používanie obec neobmedzila.
Zásady hospodárenia s majetkom obce Lučatín určuje obecné zastupiteľstvo
obce Lučatín.
Schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Lučatín podliehajú vždy:
a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec Lučatín je
povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu;
b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným
zastupiteľstvom;
c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote;
d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov;
e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich
obchodných spoločností;
f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej
obecným zastupiteľstvom obce Lučatín do majetku zakladaných alebo existujúcich
obchodných spoločností.
Štvrtá časť
ORGÁNY OBCE LUČATÍN
Článok 8
Základné ustanovenia

Orgánmi obce Lučatín sú:
a) obecné zastupiteľstvo;
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).
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Článok 9
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného
zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
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b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,
schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce;
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku;
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;
g) uznášať sa na nariadeniach;
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1;
i)
určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami
na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
j)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi;
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov;
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, 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;
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce;
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení;
r) zvolať zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11b zákona o obecnom zriadení);
s) ak vec neznesie odklad, požiadať hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontroly, (§
18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení).
Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať a zrušovať komisie, ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, a určovať im náplň práce.
Komisie nie sú orgánom obce.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje obecný hasičský zbor.
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Článok 10
Starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
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Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkciu starostu môže zastávať aj zamestnanec
obce, ak je na výkon tejto funkcie dlhodobo uvoľnený (§ 13 ods. 3 písm. b) zákona o
obecnom zriadení).
Mandát starostu zanikne jedným zo spôsobov uvedených v § 13a zákona o obecnom
zriadení.
Starosta je štatutárnym orgánom obce (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení), teda
koná v mene obce , napr. v mene obce uzatvára zmluvy alebo vykonáva úlohu správneho
orgánu. Ak ide o úkony, ktoré musia byť schválené obecným zastupiteľstvom, právny
úkon urobený bez takéhoto schválenia je neplatný.
Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca obce; poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v
rozsahu vymedzenom v písomnom poverení (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení).
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce zverené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta:
a) riadi prácu obecného úradu, teda vystupuje ako zamestnávateľ a najvyšší manažér
úradu;
b) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákon o obecnom zriadení
neustanovuje inak (napr. pri zvolaní zasadnutia zástupcom starostu, prípadne iným
povereným poslancom podľa § 12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení), a podpisuje
ich uznesenia [§ 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení]. Starosta môže
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12
ods. 10 zákona o obecnom zriadení; toto právo starostu sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho
referenda o odvolaní starostu. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí
do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
c) vykonáva obecnú správu [§ 13 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení], teda
všeobecne spravuje obec navonok (napr. v rámci správneho konania), ako aj
dovnútra (napr. ako zamestnávateľ);
d) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám;
e) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
zmenách organizačného poriadku obecného úradu;
f) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu;
g) môže navrhovať vymenovanie a odvolanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a
príspevkových organizácií obce [§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení];
h) podpisuje schválené všeobecne záväzné nariadenia obce (§ 12 ods. 10 zákona o
obecnom zriadení);
i) zvolať zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11b zákona o obecnom zriadení);
j) ak vec neznesie odklad, požiadať hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontroly, (§
18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení).
Platové pomery starostu upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
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Článok 11
Zastupovanie starostu
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu
starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu
starostu.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1
písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu; v takomto
prípade patrí zástupcovi starostu plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Piata časť
KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Článok 12
Komisie
Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať a zrušovať komisie, ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, a určovať im náplň práce.
Komisie obecného zastupiteľstva sú:
a) finančno – školská;
b) sociálno – zdravotná komisia a na ochranu verejného záujmu;
c) životného prostredia a cestovného ruchu;
d) stavebná;
e) športová;
f) na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu;
g) na prešetrenie sťažností na hlavného kontrolóra obce.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Komisie obecného zastupiteľstva:
a) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
Lučatín a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o
výsledku komisiu informovať;
b) kontrolujú výkon uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s
majetkom obce Lučatín, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a
členov komisie.
Každá komisia sa skladá z:
a) z predsedu komisie;
b) členov komisie.
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Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie;
b) vyhotovuje návrh plánu činnosti komisie;
c) zvoláva jej zasadania a riadi jej rokovanie;
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva;
Článok 13
Postavenie a úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Lučatín
Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Lučatín
zabezpečuje zdolávanie požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach;
zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č.
611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách;
najmenej jedenkrát ročne informuje obecné zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na
úseku ochrany pred požiarmi a o stave hasičskej techniky.
Článok 14
Postavenie a úlohy finančno – školskej komisie
Úlohy komisie na finančnom úseku:
a) pripravuje a zostavuje rozpočet obce;
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
c) podieľa sa na inventarizácii majetku obce,
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy týkajúce sa rozpočtu obce,
hospodárenia s majetkom obce, správy daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Úlohy komisie na školskom úseku:
a) vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy
a školského zariadenia;
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu školy a školského zariadenia;
c) sleduje stav výkonu školy a školského zariadenia;
d) sleduje stav výchovy a vzdelávania na základnej škole a v školskom zariadení a
informuje o ňom obecné zastupiteľstvo.
Článok 15
Postavenie a úlohy sociálno – zdravotnej komisie
a na ochranu verejného záujmu
Úlohy sociálno - zdravotnej komisie:
a) na úseku sociálnej pomoci:
 vypracúva koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva na území obce;
 vyjadruje sa k zriadeniu zariadenia sociálnych služieb;
 podáva podnety na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi;
 navrhuje opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 navrhuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu;

2.

b) na úseku zdravotníctva:
 vyjadruje sa k zriadeniu zdravotníckeho zariadenia na území obce;
 vyjadruje sa k schváleniu ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho
zariadenia;
 podieľa sa na príprave preventívnych programov;
Úlohy komisie ochrany verejného poriadku:
a) zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku
 na verejných priestranstvách;
 vo verejných miestnostiach;
 na športových a kultúrnych podujatiach;
 na výstavách a obecných slávnostiach;
 m miestach sústredeného cestovného ruchu;
 pri ochrane štátnych a obecných symboloch;
c) podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného
nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku;
d) podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa
predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú
rešpektované aspekty verejného poriadku;
e) pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným
oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.
Článok 16
Postavenie a úlohy komisie životného prostredia a cestovného ruchu
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Úlohy komisie na úseku životného prostredia:
a) zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia v obci v zmysle zákona o
ochrane prírody a krajiny, zákona o vodách, verejných vodovodoch a kanalizáciách,
zákona o ochrane ovzdušia, o odpadoch o ochrane pred povodňami;
b) podáva podnety, návrhy a stanoviská obecnému zastupiteľstvu na odstránenie
nedostatkov a na zlepšenie stavu ochrany životného prostredia.
Úlohy komisie na úseku cestovného ruchu:
a) podáva návrhy na zriadenie, úpravu a údržbu verejných parkov, priestranstiev,
parkovísk a pod.;
b) podáva návrhy na vybudovanie turistických, športových, náučných a zážitkových
miest;
c) podáva návrhy na jednotné legislatívne pravidlá pre organizovanie športových,
turistických, kultúrnych a pod., podujatí v obci so zameraním na spoločenské
organizácie a na zapájanie občanom obce do poskytovania služieb v oblasti
cestovného ruchu;
d) úzko spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva a predkladá svoj
plán práce podľa dohodnutých podmienok aj so starostom obce.

Článok 17
Postavenie a úlohy stavebnej komisie
Komisia pomáha riešiť úlohy obce na stavebnom úseku. Základnou funkciou komisie je
byť odborným, poradným orgánom obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť, pričom
nemá samostatnú rozhodovaciu kompetenciu a výkonnú právomoc. V oblasti, pre ktorú
bola zriadená vypracováva odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská

z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu obecného zastupiteľstva.
Komisia môže vykonávať kontrolu v oblasti, pre ktorú bola zriadená, a v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom, pričom vykonávanie kontroly sa neriadi osobitnými
procesnými predpismi. Pri výkone kontroly musia byť rešpektované aj osobitné právne
predpisy, ktoré riešia ochranu určitých údajov a utajovaných skutočností.
2.
Komisia má tri základné funkcie:
a) poradná funkcia:

spracúva a predkladá stanoviská k investičným zámerom na území obce,
k návrhom územného plánu zón obce zabezpečovaným územnoplánovacím
podkladom, k návrhom investičných akcií z prostriedkov obce, k návrhom na
riešenie bytovej výstavby v obci, k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínu a nehnuteľností,
ktoré sú v majetku obce;
b) iniciatívna funkcia:
 spolupôsobí na príprave materiálov pre obecné zastupiteľstvo;
 dáva podnety na vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce
v oblasti jej pôsobnosti;
 posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií v oblasti jej pôsobenia
a predkladá svoje stanoviská;
 spracúva a predkladá stanoviská k návrhom organizácie dopravy na území
obce, k návrhom závažnejších dopravných úprav a dopravného značenia,
k požiadavkám na záber a užívanie verejného priestranstva väčšieho
a závažnejšieho rozsahu, k vyhradeniu parkovacích miest na území obce;
c) kontrolná funkcia:
 kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona;
 podáva stavebnému úradu podnety na prešetrenie priestupkov a ukladanie
pokút;
 posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy
stavieb;
 rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb, alebo stavebných
úprav;
 kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby
a odvodnenia;
 podľa potreby sa zúčastňuje na kontrolných dňoch investičných akcií obce.
3. Úlohy komisie:
a) posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce;
b) posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej
pôsobnosti;
c) posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov obce a rozvoja obce;
d) usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci;
e) posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu, jej obstarávanie, schvaľovanie
a zmeny.
Článok 18
Postavenie a úlohy športovej komisie
1. Športová komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva.

2. Úlohy športovej komisie na úseku telesnej kultúry

podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä
rozvoj športu pre všetkých a podporuje a organizuje telovýchovné, turistické
a športové podujatia,

kontroluje stav správy športových obecných zariadení,

sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných,
turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

Článok 19
Postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie starostu
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu sú:
prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti
požaduje od starostu vysvetlenia;
podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti
písomných oznámení,
sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach starostu obce
v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu;
preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä
skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu;
udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 zákona č. 357/2004 Z. z. starostovi obce do jedného
roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
kontroluje dodržiavanie zákona č. 357/2004 Z. z. a príslušných ustanovení zákona
o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby
predkladá návrh obecnému zastupiteľstvu.

Článok 20
Postavenie a úlohy komisie
na prešetrenie sťažností na hlavného kontrolóra obce
Úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce sú ustanovené
v smernici o vybavovaní sťažností.
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Šiesta časť
OBECNÝ ÚRAD
Článok 21
Postavenie a úlohy obecného úradu
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad najmä:

3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce;
b) zabezpečuje písomné odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva a komisií v lehote 5 pracovných dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva;
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce;
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
Prácu obecného úradu riadi starosta.
Obecný úrad sa vnútorne nečlení na odbory a ďalšie organizačné útvary.
Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu, ktorý je oprávnený vydať starosta.
Siedma časť
HLAVNÝ KONTROLÓR
Článok 22
Voľba a odvolanie hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór nie je orgánom obce.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór nesmie bez
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku
alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a
nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Starosta je povinný s právoplatne
zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci
po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň
nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká jedným zo spôsobov uvedených v § 18a ods.
8 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodov
uvedených v § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení. Na odvolanie hlavného kontrolóra
z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Dňom zániku
výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (viď § 18c zákona o obecnom zriadení).
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Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, vypracúva odborné stanoviska
k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom
zastupiteľstve a ďalej vykonáva svoju úlohy podľa zákona 369/1990 Zb.z § 18.
Ôsma časť
RIADENIE OBECNEJ SAMOSPRÁVY
Článok 23
Zásady riadenia
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu
pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči
voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je
oprávnený konať.
Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti,
ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní
partneri, pretože oba orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania
kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov
- vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom majú v rozsahu svojej pôsobnosti
zodpovednosť za ich výkon a znášajú následky voči obecnému zastupiteľstvu.
Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) zodpovedajú za svoju činnosť
a plnenie úloh na obecnom úrade starostovi.
Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši
obecné zastupiteľstvo.
Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi
obcou a orgánmi štátu rieši starosta a obecné zastupiteľstvo.
Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou
zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné
zastupiteľstvo a starosta.
Článok 24
Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva
Starosta je samostatný orgán obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva,
a preto je v zásade od neho nezávislým.
Starosta nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje
jeho ustanovenia a všeobecné záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní
hlasovať.
Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že
starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči
jeho uzneseniam
(okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra
a uzneseniam o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa
domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi:
a) plat a odmenu;
b) mzdové prostriedky pre zamestnancov obce;
c) technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného
kontrolóra obce a vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.
Článok 25

Vzťah starostu a zástupcu
Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví
starosta v poverení zastupovaním starostu.
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Článok 26
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra
Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného
kontrolóra.
Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak
zákon neustanovuje inak.
Článok 27
Vzťah starostu a komisií
Starosta zabezpečuje prostredníctvom obecného úradu organizačné a administratívne
veci komisiám obecného zastupiteľstva.
Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Článok 28
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení
Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť organizačných
jednotiek najmä na úseku:
a) nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami;
b) dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom obce;
c) plnenie ich hlavných úloh.
Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako
predstaviteľa obce a najvyššieho orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.
Článok 29
Vzťah medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami
Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah
nadriadenosti a podriadenosti.
Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú
činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa
vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.

Článok 30
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinný rešpektovať hlavného
kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh.
Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
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Deviata časť
SYMBOLY OBCE LUČATÍN
Článok 31
Symboly obce a používanie úradných pečiatok
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich
používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce,
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prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické
osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce,
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy, a to:
a) okrúhlu úradnú pečiatku s priemerom 36 mm na rozhodnutia, oprávnenia a
osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce;
b) podlhovastú pečiatku na bežné písomnosti obce.
Odtlačky pečiatok používaných obcou pri prenesenom výkone štátnej správy a pri
výkone samosprávnej pôsobnosti tvoria Prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.
Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra
Slovenskej republiky.
Starosta obce určí zamestnanca, ktorý zodpovedá za používanie jednotlivých pečiatok
zamestnancami obce. Prevzatie pečiatky zamestnanec potvrdí svojim podpisom.
Zamestnanci obce chránia symboly obce pred ich poškodením, zneužitím a odcudzením.
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Článok 32
Erb obce Lučatín
Erb obce tvorí : kosa, kosisko, dva kvety – margarétky z oboch strán kosy, toto všetko na
zelenom poli erbu.
Vyobrazenie erbu obce Lučatín je uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto štatútu.
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Článok 33
Vlajka obce Lučatín
Vlajku obce tvorí : tri rovnako široké pruhy: vrchný zelený, stredný žltý a biely
Vyobrazenie vlajky obce Lučatín je uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto štatútu.
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Článok 34
Pečať obce Lučatín
Pečať obce tvorí kosa, kosisko, dva kvety – margarétky z oboch strán kosy.
Vyobrazenie pečate obce Lučatín je uvedené v Prílohe č. 3 k tomuto štatútu.
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Desiata časť
ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE LUČATÍN A OBECNÁ KRONIKA
Článok 35
Udeľovanie čestného občianstva obce Lučatín
Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce Lučatín a
životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľadenie obce, šírenie dobrého
mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Lučatín.
Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva obce
Lučatín je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva.
Článok 36
Vedenie obecnej kroniky
Obec Lučatín vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
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Zápisy v obecnej kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského
a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o
občanoch, ktorí sa pričinili o prospech života obce Lučatín a jej obyvateľov.
Jedenásta časť
POMOC V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
Článok 37
Poskytovanie pomoci v mimoriadnych situáciách
Obec Lučatín je povinná poskytnúť obyvateľovi obce Lučatín nevyhnutnú okamžitú
pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu
pomoc.
Obec Lučatín organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a
právnických osôb plnenie všeobecných povinností.
Obec Lučatín zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných
prác.

Dvanásta časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 38
Spoločné ustanovenia
Štatút obce Lučatín bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2019 zo
dňa 17.4.2019. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené schváliť jeho zmeny a doplnky
uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Na zmenu tohto štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
obecného zastupiteľstva.
Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosti nimi zriadených orgánov musí byť v súlade
s týmto štatútom a príslušným zákonom.

Článok 39
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa štatút obce Lučatín schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 16 zo dňa
12.1.2015
Článok 40
Zverejnenie štatútu
Štatút obce Lučatín sa zverejní na úradnej výveske obce Lučatín dňa 18.4.2019 .
Článok 41
Účinnosť štatútu
Štatút obce Lučatín nadobúda účinnosť 3.5.2019 .

V Lučatíne, dňa 18.4.2019

.......................................................
Bc. Pavel Kováč, starosta obce

Príloha č. 1 k štatútu obce Lučatín - erb
Príloha č. 2 k štatútu obce Lučatín - vlajka
Príloha č. 3 k štatútu obce Lučatín – pečať
Príloha č. 4 k štatútu obce - vyobrazenie katastrálneho územia obce Lučatín

