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ŠTATÚT OBCE 
 

Zemné 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na základe zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 453/2001 Z.z. a zákona č. 205/2002 Z.z. a doplnkov 
vydáva upravený 
 

Štatút obce 
 

pre kat. územie obce Zemné. 
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Úvodné ustanovenia 
 

 
1. Štatút obce Zemné upravuje v súlade so všeobecnými právnymi predpismi najmä 

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady 
hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť 
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú 
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy 
práce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.  

 
2. Štatút obce Zemné je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 
 
 
 

Časť I. 
Postavenie obce 

čl. 1 
 

Základné ustanovenia 
 

1. Obec Zemné je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Združuje 
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. 
Zmeny územia obce Zemné možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi        

      predpismi. 
 
2. Obec je právnickou osobou,  samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi 

finančnými zdrojmi za podmienok stanovenými zákonom a všeobecne záväzným 
nariadením obce. 

 
3. Obec má právo na svoje obecné symboly.  
 
4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do je oprávnení možno len zákonom. 
 
5. Názov obce sa uvádza v štátnom jazyku. Označovanie obce v inom jazyku upravuje 

osobitný zákon. Názov obce môže zmeniť vláda Slovenskej republiky iba so súhlasom 
obce. 

 
6. Právomoc obce a orgánov samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré na území obce 

bývajú alebo sa zdržujú, tu pracujú, ak nie sú z tejto právomoci vyňaté podľa osobitných 
predpisov.  
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čl. 2. 

 
Územie obce 

 
1. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno územie alebo viac katastrálnych území. 
 
2. Územie obce sa  člení  na časti obce. Časť obce má vlastný názov, ale nemá vlastné 

katastrálne územie. 
 
3. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obec zlučuje vláda nariadením. Rozhodnúť o tom 

možno iba so súhlasom obce a na základe stanoviska krajského úradu, v ktorého 
územnom obvode sa obec nachádza.  

 
4. O inej zmene územia obce ako v odseku 3 rozhoduje so súhlasom obce krajský úrad, 

k osobitný zákon neustanovuje inak 2) 
 
 
 

čl. 3. 
 

Číslovanie stavieb 
 

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

 
2. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky 

rovnakého vzoru. 
 
 
 

čl. 4 
 

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti. 
 
1. Obyvateľom obce Zemné je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. 
 
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce. Má právo najmä: 
(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 verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj 

názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,i 
 
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovii 
 
 

                                                           
 



Strana 4 (celkem 20) 

 
(d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce, byť informovaný 

prostredníctvom poslanca, pokiaľ o to požiada, 
 
(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. 
 
3. 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 vykonané 
v záujme obce, 

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, 
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci, 
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na 

odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. 
 
4. Na samospráve obce 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  alebo dlhodobý pobyt,  
c) má čestné občianstvo obce 
 
 
 
 

ČASŤ III. 
 

SAMOSPRÁVA OBCE 
čl. 5. 

 
1) Obec 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 právnická osoba alebo 
fyzická osoba 

 
2) Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. Výkon štátnej správy 

prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.  
 
3) Obec spravuje svoje vnútorné veci vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v ďalších 

osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
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4) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 
a) orgánmi obce, 
b) hlasovaním obyvateľov obce, 
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce. 
 
 
                                                           
 

čl.  6. 
Orgány obce 

 
 

1) Orgánmi obce sú: 
a) obecné zastupiteľstvo 
b) starosta obce 
 
2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 

kontrolné a poradné orgány, najmä: 
� obecnú radu, 
� komisie a určiť im náplň práce 
 
môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon, napr. 
obecnú políciu. 
 
3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo na 

dobu určitú. 
 
4) Postavenie, právomoc  a pôsobnosť orgánov obce a orgánov zastupiteľstva vyplýva zo 

zákona o obecnom zriadení a ďalších osobitných predpisov. 
 
 
 

čl. 7. 
Obecné zastupiteľstvo 

 
 

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov obce a orgánom 
samosprávy. 

 
2) Obecné zastupiteľstvo má 8 poslancov volených obyvateľmi obce v priamych voľbách na 

štvorročné obdobie. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. 

 
3) Pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a 
ďalšie osobitné zákony. 
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čl. 8. 

Starosta 
 
 

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je 
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného 
starostu.  

 
2) Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Je 

dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie. Funkcia starostu je nezlučiteľná 
s funkciami, ktoré sú pre tento účel vymenované v zákone o obecnom zriadení. Svoju 
funkciu vykonáva starosta obce bez súbehu s výkonom inej zárobkovej činnosti 
z pracovného pomeru, alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu. 

 
3) Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych 

vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho 
právomoc a pôsobnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších všeobecne 
záväzných predpisov. 

 
4) Starosta uchováva vlajku obce a obecnú pečať a používa obecné insígnie.  
 
5) Starosta obce udeľuje ocenenie „ Cena starostu“. 
 
6) Mandát starostu zaniká tak, ako je ustanovené v zákone o obecnom zriadení. 
 
7) Starosta obce skladá sľub predpísaný zákonom o obecnom zriadení. 
 
 
 

čl. 9. 
Zástupca starostu 

 
 

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého na návrh starostu spravidla na celé obdobie zvolí 
obecné zastupiteľstvo a to z poslancov obecného zastupiteľstva.  

 
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na 

výkon funkcie. Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, 
ustanoví na návrh starostu obecné zastupiteľstvo. 

 
3) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo, alebo plní úlohu starostu obce v plnom 

rozsahu iba v osobitných prípadoch vymedzených zákonom o obecnom zriadení. 
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čl. 10. 

Obecná rada 
 
 

1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov obecného 
zastupiteľstva zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby členov obecnej rady 
upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

 
2) V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom 

zastupiteľstve. 
 
3) Rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. plní 

úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného 
orgánu starostu. 

 
 

čl. 11. 
Komisie obecného zastupiteľstva 

 
 

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

 
2) Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

Spôsob voľby predsedov a členov komisie upravuje Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva. 

 
3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
 
4) Počet komisií, počty ich členov a ich zloženie určuje obecné zastupiteľstvo na svojom 

prvom zasadnutí podľa Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

čl. 12. 
Hlavný kontrolór 

 
1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a 

odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho 
pracovno-právny vzťah k obci končí, ak to zákon o obecnom zriadení neustanoví inak. 
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému 
zastupiteľstvu. 

 
2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciami ako sú uvedené pre tento 

účel v zákone o obecnom zriadení. 
3) Postavenie a pôsobnosť, funkčné obdobie ako aj výkon funkcie hlavného kontrolóra je 

vymedzená zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
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čl. 13 
Obecný úrad 

 
1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad 

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj 
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

 
2) Organizáciu obecného úradu určuje obecné zastupiteľstvo. 
 
3) Prácu obecného úradu vedie starosta obce. 
 

Čl. 14 
Dobrovoľný hasičský zbor 

 
 
1) V Zemnom pôsobí dobrovoľný hasičský zbor Zemné, ktorý zriaďuje obecné 

zastupiteľstvo v Zemnom. 
Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a 
rozsah technických prostriedkov potrebných na ich činnosť. 

2) Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu hasičského  zboru s prihliadnutím na potrebu 
zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosti 
hasebných obvodov. 

3) Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do 
funkcie obecné zastupiteľstvo. 

4) Veliteľ obecného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému 
zastupiteľstvu. 

5) Obecný hasičský zbor: 
• Vykonáva hasičské práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc 

jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania 
požiarov mimo územia obce, 

• Vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia, 
• Poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku 

živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí 
• Podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych 

zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín, 
• Podieľa sa spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce, 
• Podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, 
• Podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany 
• Plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu 
6)  Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného požiarneho 
zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku obecného požiarneho zboru 
v Zemnom. 
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čl. 15. 
Obecná polícia 

 
 

Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon (zákon č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov) 
 
  
 
   

 
 

čl. 16 
Hlasovanie obyvateľov 

 
 

1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum) 
v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení. 

 
2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o 
ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. 

 
3) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica 

oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 
hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky 
hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania 
na úradnej tabuli obce. 

 
 

čl. 17 
Verejné zhromaždenie 

 
 

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie 
obyvateľov obce alebo jej časti. 

 
2) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením v obci obvyklým spôsobom min. 3 dni pred 

jeho konaním. O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ku ktorej sa pripojí 
prezenčná listina prítomných. 

 
 
 
 
 

ČASŤ IV. 
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MAJETOK OBCE A HOSPODÁRENIE S NÍM 

čl. 18 
 

Majetok obce 
 

Majetkom obce sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a majetkové práva, 
ktoré vymedzuje zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí. 
 
 
 
 
 

čl. 19 
Hospodárenie s majetkom 

 
 

1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 
 
2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. 
 
3) Majetkom obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný 
predpis neustanoví inak. 

 
4) Majetok obce možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na 

výkon samosprávy obce. 
 
5) Majetkom obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné 

priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho 
používanie obec neobmedzilo. 

 
6) Majetkom obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. Postupy a oprávnenia 

ustanovujú zásady nakladania s majetkom obce, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 
 

čl. 20 
Rozpočet obce 

 
1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka. 
 
2) 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. 

 
3) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej 15 dní 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. 
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4) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce 

alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. 
 
5) Obec vedie učtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje 

audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. 
 
6) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, 

tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi 
obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje 
osobitný zákon.  

 
 
 
 
 

ČASŤ V. 
 čl. 21 

 
Symboly obce 

 
 

1) Symbolmi obce Zemné sú: 
 
a) erb obce 
b) vlajka obce 
c) pečať obce 
 

čl. 22 
 

Erb obce 
 

1) Erb obce tvorí v červenom štíte strieborný biskup v striebornom rúchu so zlatými 
rukávmi, so zlatou mitrou, v pravici so zlatým zemským jablkom, v ľavici so zlatou 
privrátenou berlou. 

 
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. 
 
3) Právo použiť erb obce je viazané na súhlas starostu obce. Súhlas sa vydáva na obdobie 

maximálne jedného roku. 
Záujemca o používanie sa vedie v písomnej žiadosti formou a spôsobom používania 
vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odst. 
4 tohto ustanovenia: 
Žiadosť musí obsahovať: 
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu 
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia 
- potvrdenie o zaplatení poplatku 

 
 
4) Erb sa používa: 
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� na pečatidle obce 
� na insigniách starostu 
� na listinách o udeľovaní čestného občianstva obce Zemné, ceny obce Zemné a na 

uznaniach obce 
� na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Zemnom 
� na označení katastrálneho územia obce 
� v rokovacích miestnostiach orgánov obce 
� na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce 
� na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru 
� na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru 
Uvedené subjekty používajúce erb obce sú oslobodené od platenia poplatkov. 
 

5) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo 
rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležitosť skutočnosti alebo oprávnenia.  

 
6) Za správne zaobchádzanie s erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, ktorá 

ho použila alebo používa. Každý je oprávnený strpieť na výzvu odstránenie 
neoprávneného použitia alebo nesprávneho použitia erbu. 

 
7) Obec Zemné určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu 

obce Zemné, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne 
používanie erbu 

 
 
 
 

čl. 23 
Vlajka obce Zemné 

 
1) Vlajku obce Zemné tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách: bielej 2/9, červenej 2/9, žltej 

1/9, červenej 2/9  a bielej 2/9. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi tj. 
dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu. 
 
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 
sídlia príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. 

      Výzvu na používanie vlajky vydáva starosta obce, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie   
      výzdoby. 
 
4) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a príležitostnej vnútornej 

výzdoby miestnosti alebo siení ktoré je prístupné verejnosti. 
 
5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené 

v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo 
(§ 8 odst. 6 zák.č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní). 
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6) Vlajka sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a 

dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. vztyčovanie a snímanie vlajky obce 
uskutočňujú pracovníci obecného úradu alebo poslanci obecného zastupiteľstva. 

 
7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá: 
� vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice 
� 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 osoba, 

ktorá ju použila alebo používa. 
 
9) Obec Zemné určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky 

obce. 
 
 

 
čl. 24 

Pečať obce 
 

1) Pečať obce Zemné tvorí erb obce Zemné s hrubopisom: „SIGILLUM – SZEM ŐIENSE“  
tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu. 

 
2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, na 

pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 
 
3) Pečať uschováva starosta obce. 
 
 

čl. 25 
Kronika obce 

 
1) Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku, prípadne aj v maďarskom jazyku. 
 
2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v jednoročných intervaloch. Zápisy chronologicky 

dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným 
svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech miestneho 
spoločenstva. 

 
3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva 

starosta obce. 
 
4) Jednotlivé štvrťročné zápisy do kroniky schvaľuje starosta obce. 
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ČASŤ V. 

Čestné občianstvo obce, ceny a uznania. 
 
 

čl. 26 
 

Obec Zemné môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: 
� Čestné občianstvo obce 
� Cena obce Zemné 
� Cena starostu Zemné 
� Odmeny 
 
 
 

čl. 27 
Čestné občianstvo obce Zemné 

 
 

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o zveľaďovanie obce, ochranu 
jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie 
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo 
obce Zemné. 

 
2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh 

starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 
3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno 

vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. 
 
 
4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do kroniky. 
 
5) Podrobnosti o udeľovaní čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť 

všeobecne záväzným nariadením obce. 
 

 
 

čl. 28 
Cena obce Zemné 

 
 

1) Cena obce Zemné sa udeľuje za: 
� vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti 
� činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí 
� činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov 
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2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, 

prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 
 
3) K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, 

adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu. 
 
4) Cenu obce Zemné slávnostne odovzdá laureátovi starosta obce každoročne z príležitosti 

osláv obce. 
 
5) Cena obce Zemné sa môže udeliť ročne najviac dvakrát. 
 
6) Cena obce sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov. 
 
7) Výnimočne sa môže cena obce udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti –IN MEMORIAM. 

V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.  
 
8) K cene obce prináleží finančná čiastka v sume 5.000,- Sk. 
 

 
 
 

čl. 29 
Cena starostu obce 

 
1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť  
      v prospech obce. 
 
2) Cenu starostu tvorí dar v sume 2.500,- Sk, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo 
 
3) Cena starostu sa môže ročne udeliť najviac 3-krát. 
4) Evidencia sa vedie v kronike obce Zemné, ktoré má obsahovať mená a hlavné údaje 

ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné odôvodnenie. 
 
 
 
 

ČASŤ VII. 
Vzťahy obce k štátu a iným subjektom 

 
čl. 30 

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) Práva a povinnosti obce pri výkone štátnej správy prenesenej na obec vymedzuje zákon o 

obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.  
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 čl. 31 

Vzťah obce k právnickým a fyzickým osobám 
 
 

1) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, 
s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. 

 
2) Obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám zastupuje starosta. 
 
   
 

čl.  32 
Vzťah k iným mestám a obciam 

 
1) Obec spolupracuje vo veciach spoločného záujmu s okolitými mestami a obcami i 

mestami iných krajín. 
 
2) Obec sa môže združovať s inými obcami a mestami, ako aj s právnickými osobami 

v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Svoje vzťahy riešia vzájomnými dohodami 
v súlade s platným právnym poriadkom. 

 
3) Združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie 

spoločného regionálneho alebo záujmového fondu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 
4) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami 

alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. 
5) Obec sa môže stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných 

orgánov. 
 
6) Dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 
 
 
 
 

ČASŤ VIII. 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

čl. 33 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva 
 
 

1) Poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) volia obyvatelia obce v priamych 
voľbách. 

 



Strana 17 (celkem 20) 

                                                                                                                                                                                     
2) Spôsob voľby poslancov je určený osobitným predpisom. 
 
3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu a končí dňom zloženia sľubu 

poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
4) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu. 
 
5) Mandát poslanca zaniká tak, ako je ustanovené v zákone o obecnom zriadení. 
 
6) Práva a povinnosti poslanca vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné 

zákony. 
 
7) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada 
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa 
osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.  

 
8) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti 

obecného zastupiteľstva. 
 
9) Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub predpísaný zákonom o obecnom zriadení. 
 
 

 
čl. 34 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 
 

1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej 
len nariadenia). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, 
s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 

 
2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na 

základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. také nariadenie nesmie byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré 
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustaveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami 
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 

 
3) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej 

tabuli v obci najmenej 15 dní, účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je 
ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného 
ohrozenia, ak je to potrebné na odstránenie následkov živelnej pohromy alebo na 
zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. 
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4) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho 

sa nariadenia zverejní aj spôsobom v obci obvyklým 
 
5) Vyvesenie musia byť každému prístupné na obecnom úrade 
 
 
 
 

čl. 35 
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciach 

 
 

1) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, 
alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej 
udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak 

 
2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na 

náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa 
zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku u starostu, inak toto právo zanikne. 

 
3) Obec je povinné poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä 
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 

 
4) 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. 

5) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného 
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plán záchranných prác. 

 
6) Obec je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy. 
 
 
 
 

ČASŤ IX. 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
 

1) Štatút obce Zemné je základnou právnou normou obce Zemné. 
 
2) Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy 

obce musia byť v súlade s týmto štatútom. 
 
3) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov. 
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4) Týmto štatútom sa ručí Štatút obce Zemné schválený  dňa 29. januára 1999. 
 
5) Štatút obce Zemné nadobúda účinnosť dňom schválenia, okrem čl. 7 odst. 2, ktorý 

nadobúda účinnosť dňom zloženia sľubu nových poslancov zvolených vo voľbách do 
orgánov samosprávy obce v roku 2002. 

 
6) Štatút bol schválený uznesením č. 65/270902 - Z dňa 27.septembra 2002. 
 
7) Štatút nadobúda účinnosť dňa 12. októbra 2002. 
 
 
 
 
 

Ing. János BÓB 
starosta obce 
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Vypracované v zmysle úplného znenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 96/1991 
Zb., zákona č. 130/1991 Zb, zákona č. 421/1991 Zb.,zákona č. 500/1991 Zb, zákona č. 564/1991 Zb., zákona č. 
11/1992 Zb.,zákona 295/1992 Zb.,zákona č. 43/1993 Zb.,zákona č. 252/1994 Zb.,zákona č. 287/1994 Zb., 
zákona 229/1997 Zb.,zákona 225/1998 Zb.,zákona č. 233/1998 Zb.,nálezu Ústavného  súdu SR č. 185/1999 Z.z., 
zákona č. 389/1999 Z.z., zákona č. 6/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z. a zákona č. 205/2002 Z.z. 
 

 
 

 

 
 


