
 
 
 

ŠTATÚT  OBCE  STARÁ  LEHOTA 
 
 

       Obecné zastupiteľstvo v Starej Lehote na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne 
územie obce Stará Lehota tento 
 

Štatút  obce  Stará Lehota 
 

Prvá hlava 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.  Štatút obce Stará Lehota upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov, 
základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, 
pôsobnosť a postavenie starostu obce a obecného zastupiteľstva, ďalších orgánov 
obecnej samosprávy, deľbu práce, metódy práce, rieši vzťahy obce, symboly obce, 
udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien. 
 
2. Štatút obce Stará Lehota je základným normatívno-právnym a organizačným 
predpisom obce. 
 
 

§ 2 
Postavenie obce 

 
1.  Obec Stará Lehota je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky 
združujúci občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Územie obce tvorí jej 
katastrálne územie. 
 
2.   Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom 
a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne 
záväznými nariadeniami obce. 
 
3.    Obec má právo na svoje obecné symboly. 
 
4.    Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 3 
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 

 
1.   Obyvateľom obce Stará Lehota je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. 
 
2.   Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv 
a povinností, ktoré sú zakotvené v ust. § 3, ods. 2 a § 4, ods. 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 
 
3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne 
záväznými predpismi. 
 
4. Na samospráve obce sa má právo podieľať, kto má na jej území nehnuteľný 
majetok, trvalo v obci pracuje alebo sa v nej zdržuje, platí obci dane a poplatky a je 
prihlásený na prechodnom pobyte alebo má čestné občianstvo. 
Tieto osoby nemajú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obce a nemajú 
právo hlasovať o dôležitých a zásadných otázkach života a rozvoja obce. 
 
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej 
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou a inými udalosťami tým, že mu 
zabezpečí nevyhnutné prístrešie, stravu a momentálne osobné potreby. 
 
 

§ 4 
Samospráva obce Stará Lehota 

 
1.   Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou 
obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej 
právnickej alebo fyzickej osobe. 
 
2.    Samosprávu obce Stará Lehota vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom : 
       -   orgánov obce 
       -   hlasovaním obyvateľov obce 
       -   verejným zhromaždením obyvateľov obce. 
 
3.   Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými, 
právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, združeniami, ktoré pôsobia na 
území obce.  
 
4.   Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva 
všeobecné záväzné nariadenia, ktoré nesmú odporovať Ústave SR a zákonom. 
Vo veciach, keď obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na 
základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie 
odporovať ani inému všeobecne právnemu predpisu. 
Príprava materiálov a podkladov pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, spôsob 
kontroly plnenia stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Starej Lehote. 
 



 
 
 
5.   Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 
369/1990 Zb.  -  § 4, ods. 3 a iných osobitných zákonov a všeobecne záväzných 
predpisov. 
 
 

Druhá hlava 
 

MAJETOK  OBCE 
§ 5 

 
1.   Majetok obce Stará Lehota tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo 
vlastníctve obce, všetky pohľadávky, majetkové práva obce a majetkové práva 
ostatných subjektov založených obcou. 
Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. 
 
2.   Majetok obce Stará Lehota sa používa najmä na verejné účely, na podnikateľskú 
činnosť a na výkon samosprávy obce. Darovanie nehnuteľného majetku obce je 
neprípustné. 
 
3.   Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely je verejne prístupný a možno ho 
obvyklým spôsobom používať ak toto neobmedzuje záväzné nariadenie obce. 
 
4.   Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako základ pre subjekty 
a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej 
činnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom. 
 
5.   Majetok obce určený na výkon samosprávy možno použiť na plnenie záväzkov, 
uspokojovanie potrieb obce a činnosti samosprávnych orgánov. 
 
6.   Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. 
 
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú 
zodpovednosť, pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak. 
 

§ 6 
 
1.   Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť 
s týmto majetkom v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby 
životného prostredia. 
S majetkom štátu sa zaobchádza obdobne. 
 
2.   Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné tento 
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä: udržiavať a užívať majetok, 
chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne 
prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Tento majetok musia viesť na 
predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou. 
 



 
 
 
3.   Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať 
obecnú zbierku, povoliť lotériu a pod. v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
 
4.   V majetkových veciach obce Stará Lehota koná v jej mene starosta obce. 
 
 

§ 7 
 

1.   Obecné zastupiteľstvo môže všeobecne záväzným nariadením v súlade 
s platnými právnymi úpravami zakladať, kontrolovať rozpočtové  a príspevkové 
organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce. 
 
 

§ 8 
 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky s platnou právnou úpravou. 
 
 

§ 9 
 

1. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo na 
návrh starostu. 
 
2.  Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce je možné spracovať v Zásadách 
hospodárenia s majetkom obce, ktoré odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo. 
 
 

Tretia hlava 
 

FINANCOVANIE  A ROZPOČET  OBCE 
 
 

§ 10 
Financovanie 

 
1.  Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. 
 
2.  Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR. 
 
3.  Obec môže združovať finančné prostriedky s inými obcami a právnickými 
osobami. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 11 
Rozpočet 

 
1.  Základom finančného hospodárenia obce Stará Lehota je rozpočet zostavovaný 
na tri kalendárne roky a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom, ktoré schvaľuje jeho 
zmeny, čerpanie a záverečný účet. 
 
2.  Pred schválením návrh rozpočtu musí byť zverejnený najmenej 15 dní na úradnej 
tabuli na pripomienkovanie občanom. Obdobne sa postupuje so záverečným účtom 
obce. 
 
3.  Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. 
Príjmovú časť tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku 
obce, rozpočtových a príspevkových organizácií s majetkovou účasťou obce, dotácie 
zo ŠR a výnos dane z príjmov. 
Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií 
obce, údržbu majetku obce a investičné výdavky. 
 
4.  V prípade mimoriadnych výdavkov môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej 
dávky, dobrovoľnej zbierky, prijatí úveru alebo pôžičky. 
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. 
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky a v ostatných prípadoch rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo. 
 
5.  Prebytky rozpočtu obce možno rozdeliť do jednotlivých fondov. 
 
6.  Účtovníctvo o stave a pohybe majetku, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch 
a finančných vzťahoch voči ŠR a hospodárenie s týmito prostriedkami v súlade 
s rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok vedie obecný úrad. 
 
7.  Obec môže využiť ekonomické nástroje, dane, poplatky, pokuty a pod. na 
podporu ochrany životného prostredia. 
 
8.  Výsledky hospodárenia obce, peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, 
ktorý je schválený obecným zastupiteľstvom. 
 
9.  Ročnú účtovnú závierku obce overuje audit. 
 

§ 12 
Rozpočtové provizórium 

 
1.  Ak nie je možné z rôznych dôvodov schváliť rozpočet na príslušný rok do 1. 
januára rozpočtového roka, obecné zastupiteľstvo môže schváliť rozpočtové 
provizórium. 
 
2.  Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa 
zúčtujú do rozpočtu obce po schválení v obecnom zastupiteľstve. 
 



 
 
 
3.  Rozpočtové provizórium sa určuje na ohraničenú dobu. 
 
 

Štvrtá  hlava 
 

ORGÁNY  OBCE  STARÁ  LEHOTA 
 

§ 13 
Základné ustanovenia 

 
1.  Orgánmi obce sú:   obecné zastupiteľstvo 
                                     starosta 
 
2.  Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje: 
     -  obecnú radu 
     -  obecný úrad 
     -  hasičský a záchranný zbor 
     -  komisie 
 
3.  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, volí ho obecné zastupiteľstvo. 
 

§ 14 
Obecné zastupiteľstvo 

 
1.  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Stará Lehota zložený 
z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5. 
 
2.  Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva. 
 

§ 15 
Úlohy obecného zastupiteľstva 

 
1.  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce 
Stará Lehota v zásadách § 11, ods. 3 zákona SNR č. 369/16990 Zb. 
 
2.  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä: 
     -  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu 
        a iných právnických a fyzických osôb, ak je dočasne prenechaný do hospodáre- 
        nia obce, 
     -  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať čerpanie a schvaľovať 
         záverečný účet, 
     -  schvaľovať územný plán obce a koncepcie jednotlivých oblastí života obce, 
     -  rozhodovať o zavedení alebo zrušení miestnych daní alebo poplatkov, pokiaľ sa 
        neuznesie, že rozhodnutie nechá na hlasovanie obyvateľov, 
     -  určovať náležitosti miestnych daní, poplatkov, verejných dávok a rozhodovať 
        o prijatí úveru, 
 



 
 
 
     -  zvolávať verejné zhromaždenie, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce 
        o otázkach života a rozvoja obce, uznášať sa na nariadeniach obce, určovať 
        organizáciu obecného úradu, určovať plat obecného kontrolóra, 
     -  určovať plat starostu obce na základe zákona NR SR č. 253/1993 Z. z. o práv- 
        nom postavení a platových pomeroch starostov obcí, 
     -  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, 
     -  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov do iných združení, 
     -  zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
     -  udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny, 
     -  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, 
     -  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 
        80.000,- Sk a nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 80.000,- Sk, 
     -  schvaľovať štatút obce. 
 
3.  Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke 
života obce. 
 
4.  Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok 
Obecného zastupiteľstva v Starej Lehote. 
 

§ 16 
Starosta obce 

 
1.  Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce, 
ktorého volia v priamych voľbách obyvatelia a jeho funkcia je verejnou funkciou. 
Funkčné obdobie sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. 
 
2.  Starosta je štatutárny orgán v majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych 
vzťahoch pracovníkov obce, administratívnych vzťahoch a je správnym orgánom. 
 
3.  Starosta najmä: 
     -  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, 
     -  vykonáva obecnú správu, 
     -  zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým 
        a fyzickým osobám, 
     -  rozhoduje o všetkých veciach správy obce, pokiaľ tieto nie sú zverené 
        rozhodnutiam OZ, 
     -  uchováva obecné insígnie, 
     -  podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OZ a môže 
        pozastaviť výkon uznesenia OZ pokiaľ tento nie je v súlade so zákonom, 
        pre obec je nevýhodné. 
 
4.  Ak bol výkon uznesenia OZ starostom pozastavený, OZ ho môže zrušiť do 14 dní 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 
 
 
 



 
 
 

§ 17 
Zástupca starostu 

 
1.  Na zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti pre 
výkon funkcie sa volí na návrh starostu jeho zástupca na dobu celého funkčného 
obdobia. 
 
2.  Zástupcu starostu volí a odvoláva obecného zastupiteľstvo. OZ ho môže hocikedy 
odvolať. 
 
3.  Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim. 
 
4.  Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na 
výkon funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb. a jeho noviel podľa § 13 b, ods. 5 
vykonáva najmä: 
     -  zvoláva a vedie zasadnutia OZ a obecnej rady, 
     -  vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného úradu, OZ a zabezpe- 
        čuje chod obce. 
 
5.  Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje organizačný 
poriadok Obecného úradu v Starej Lehote. 
 

§ 18 
Hlavný kontrolór obce 

 
1.  Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce 
vyplývajúcich z pôsobnosti obce, volí ho obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. 
 
2.  Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, 
funkciou v štátnej správe alebo v dozornej rade podnikateľského subjektu 
vytvoreného obcou, prípadne v iných kontrolných orgánoch v obci. 
 
3.  Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na 
orgány obce, pracovníkov obce s výnimkou hasičského a záchranného zboru, vedie 
evidenciu petícií obyvateľov a pri tejto činnosti úzko spolupracuje s obecným úradom. 
 
4.  Za svoju činnosť je zodpovedný OZ a je povinný raz za štvrť roka podať písomnú 
správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. 
 
5.  Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov 
a iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, 
nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu alebo fyzických a právnických osôb, 
ktorý bol zverený obci, čerpanie rozpočtu, ďalej kontroluje správnosti 
a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov účelovo poskytnutých obci, 
opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov, môže vypracovať stanovisko 
k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. 
 
 



 
 
 
6.  Ďalšie vzťahy OZ a obce voči hlavnému kontrolórovi rieši § 18 zákona o obecnom 
zriadení. 
 

§ 19 
Obecná rada 

 
1.  Obecná rada je zložená z 3 poslancov OZ. Obecnú radu volí a odvoláva obecné 
zastupiteľstvo. 
 
2.  Obecná rada je výkonným a kontrolným orgánom OZ a plní funkciu poradného 
orgánu starostu. 
 
3.  Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac a jej zasadnutia 
zvoláva a vedie starosta alebo jeho zástupca. 
 
4.  Obecná rada zabezpečuje plnenie uznesení OZ, rieši návrhy komisií, poslancov, 
obecného úradu, pripravuje podklady k zasadnutiu OZ, zaoberá sa bežnými vecami 
týkajúcimi sa majetku obce, rozpočtu obce, fondov, daní, poplatkov a pod. 
 
5.  Svoje návrhy predkladá na riešenie OZ. 
 

§ 20 
Komisie obecného zastupiteľstva 

 
1.  Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontroluje 
orgány OZ. 
 
2.  Komisie sú zložené z poslancov OZ a obyvateľov obce. 
 
3.  Obecné zastupiteľstvo navrhne a schváli predsedov komisií, ktorí navrhnú členov 
do jednotlivých komisií a týchto predložia na schválenie OZ. 
 
4.  Činnosť komisie riadi predseda podľa časového plánu, zvoláva komisie, komisia 
svoje návrhy predkladá na riešenie cestou starostu obce na OZ. 
 
5.   Obec Stará Lehota zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu. 
 
6.  Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 
 

§ 21 
Obecný úrad 

 
1.  Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený 
z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci OZ a starostu 
obce, ako aj ďalších zriadených orgánov OZ. 
 
2.  Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. 
 



 
 
 
3.  Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov, rozsah technických 
prostriedkov schvaľuje na návrh starostu obecné zastupiteľstvo. 
 
4.  Prácu obecného úradu organizuje starosta. 
 
5.  Obecný úrad svoju prácu riadi podľa vypracovaného poriadku. 
 
6.  Obec Stará Lehota nezriaďuje funkciu prednostu obecného úradu. 
 
7.  Obec Stará Lehota nezriaďuje spoločný obecný úrad. 
 
8.  Obec Stará Lehota nezriaďuje obecnú políciu, túto otázku je možné riešiť 
spoločne s okolitými obcami. 
 
 

§ 22 
Obecný hasičský zbor 

 
1.  V obci Stará Lehota pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Stará Lehota. 
 
2.  Obecné zastupiteľstvo  DHZ s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej 
ochrany, určuje výšku prostriedkov finančných a technických potrebných na jeho 
činnosť. 
 
 
 

Piata hlava 
 

HLASOVANIE  A VEREJNÉ  ZHROMAŽDENIA  OBYVATEĽOV  OBCE 
 

§ 23 
 

1.  Hlasovanie obyvateľov a verejné zhromaždenie obyvateľov obce Stará Lehota 
týkajúcich sa najdôležitejších otázok života  a rozvoja obce zvoláva, resp. vyhlasuje 
obecné zastupiteľstvo. 
 
2.  OZ musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov ak ide o návrh: 
     -  zlúčenie alebo rozdelenie obce, 
     -  na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky, ak ide o návrh na zavedenie 
        alebo zrušenie miestnej dane, poplatkov, ak tak rozhodne obecné zastupiteľstvo 
     -  petície skupiny obyvateľov v počte 20% oprávnených voličov. 
 
3.  Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina 
voličov oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy. 
 
4.  Spôsob, formu a podmienky hlasovania určuje OZ všeobecne záväzným 
nariadením. 
 



 
5.  Verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo časti môže obecné zastupiteľstvo 
zvolať vždy: 
     -  ak je potrebné riešiť život v obci alebo jej časti, 
     -  ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov, 
     -  ak o to požiada ½ poslancov OZ, 
     -  ak je v obci mimoriadna kultúrno-spoločenská udalosť. 
 
6.  Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli, miestnym 
rozhlasom alebo písomným pozvaním. 
 
7.  O prerokovanej problematike v hlasovaní obyvateľov alebo verejnom 
zhromaždení sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina prítomných 
obyvateľov. 
 
 

Šiesta hlava 
 

POSLANCI  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
 

§ 24 
Úvodné ustanovenie, povinnosti poslancov 

 
1.  Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. 
Spôsob voľby a počet poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi. 
 
2.  Zvolení poslanci dbajú o to, aby svojou činnosťou, ktorá je v súlade s obecnými 
záujmami, s Ústavou SR a ďalšími zákonmi boli hodní dôvery svojich voličov. 
 
3.  Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením sľubu na 
prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Platnosť voľby overuje mandátová 
komisia. 
 
4.  Funkčné obdobie končí skončením volebného obdobia alebo môže zaniknúť dva 
krát neospravedlnenou neúčasťou na zasadnutiach OZ alebo keď nie je spôsobilý sa 
zúčastňovať zasadnutí počas jedného roka. 
 
5.  Poslanec je povinný dodržiavať organizačný a rokovací poriadok. 
 
 

§ 25 
Práva a náhrady poslancov 

 
1.  Poslanec je oprávnený najmä: 
     -  predkladať OZ návrhy, pripomienky, podnety 
     -  interpelovať starostu a členov rady týkajúcich sa ich práce 
     -  požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb 
        podnikajúcich v obci 
     -  zúčastňovať sa na previerkach, vybavovaní sťažností a pod. 
     -  od štátnych orgánov požadovať vysvetlenie vo veciach potrebných pre riadny 
        výkon poslaneckej funkcie. 



 
2.  Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
pomeru. Za výkon funkcie poslanca na návrh starostu OZ odsúhlasí výšku odmeny. 
 
3.  V obci Stará Lehota nie sú poslanci OZ uvoľnení zo zamestnania. 
 
4.  Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli s výkonom 
funkcie. 
 
 

Siedma hlava 
 

VZŤAH  OBCE  K OKOLITÝM  OBCIAM,  MESTÁM,  ŠTÁTU,  PRÁVNICKÝM 
A FYZICKÝM  OSOBÁM,  POLITICKÝM  STRANÁM  A ZDRUŽENIAM 

 
§ 26 

 
1.  Veci spoločného záujmu obce Stará Lehota a okolitých miest a obcí a vzťahov 
k štátu, právnickým a fyzickým osobám, politickým stranám a združeniam obec rieši 
dohodou, ktorú uzatvára starosta a odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo. 
 
2.  Obec Stará Lehota k obhajobe svojich práv môže nadväzovať partnerské vzťahy 
a spolupracovať s obcami i mimo územia SR, byť čelnom medzinárodných združení 
a byť členom združení týkajúcich sa činnosti obce. 
 
3.  Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, krajskými a obvodnými 
úradmi, špecializovanou štátnou správou, súdmi, prokuratúrou, políciou a inými 
štátnymi orgánmi. 
 
4.  Pri zabezpečovaní rozvoja obce obec spolupracuje s podnikateľskými, 
právnickými a fyzickými osobami a všetkými združeniami, stranami, ktoré pôsobia na 
území obce. 
 
 
 

Ôsma hlava 
 

ČESTNÉ  OBČIANSTVO,  CENY  A ODMENY,  KRONIKA  OBCE 
A POMOC  PRI  MIMORIADNYCH  SITUÁCIACH 

 
§ 27 

Čestné občianstvo, ceny a odmeny 
 

1.  Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: 
     -  čestné občianstvo obce Stará Lehota 
     -  cena obce Stará Lehota 
     -  cena starostu obce 
     -  odmeny 
 



2.  Čestné občianstvo obce Stará Lehota sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu obecných 
záujmov, šírenie jej dobrého mena vo svete a pod. 
 
3.  O udelení čestného občianstva rozhoduje trojpätinová väčšina poslancov 
a o udelení sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. 
 
4.  Cenu obce Stará Lehota možno udeliť v duchu bodu 2. tohto paragrafu a to 
finančnou odmenou alebo udelením čestného uznania a finančnou odmenou do 
výšky 1.000,- Sk. 
 
5.  Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce, záujmovým 
združeniam v obci za záslužnú činnosť v prospech obce a propagáciu obce. Cena sa 
udelí ročne najviac tri krát a tvorí ju dar v hodnote 2.000,- Sk, ktorý schvaľuje OZ. 
 
6.  Kronika obce Stará Lehota sa vedie v slovenskom jazyku. Záznamy do kroniky sa 
pravidelne zapisujú raz za rok a sú v nej zachytené všetky spoločenské 
a hospodárske zmeny v živote obce. 
 
7.  Spracovaním kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva 
starosta. Za vedenie kroniky mu patrí primeraná odmena. 
 
8.  Obec vedie pamätnú knihu, v ktorej sú zdokumentované spoločenské 
a hospodárske zmeny v obci. 
 

§ 28 
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách 

 
1.  Obec poskytuje obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej 
živelnou pohromou, haváriou a podobnou udalosťou. Riadi a vykonáva základné 
práce v čase nebezpečenstva, zabezpečuje evakuovanie obyvateľstva a pomáha pri 
likvidácii odstránenia havárie. 
 
2.  Starosta obce môže uložiť rozhodnutím právnickej alebo fyzickej osobe v obci 
poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. 
Právnická alebo fyzická osoba má právo si uplatniť do troch mesiacov odo dňa 
zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov, požiadať o náhradu. 
 
 

Deviata hlava 
 

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

§ 29 
 

1.  Štatút obce Stará Lehota je základnou právnou normou obce Stará Lehota. 
 
2.  Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenie obecných orgánov a iné 
predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom. 
 



3.  Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 
 
4.  Štatút obce Stará Lehota schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Starej Lehote na 
svojom zasadnutí, ktoré sa koná dňa ......................... 
 
5.  Štatút obce Stará Lehota nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 
 
 
 
 
 
 
V Starej Lehote, dňa .....................2007 
 
 
 
 
 
                                                                                           Jaroslav Pikus 
                                                                                           starosta obce 
 

 


