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Dôvodová správa 
Dodatok č. 1 k Štatútu obce Zemné je vypracovaný z dôvodu zabezpečenia súladu dokumentu 
s Organizačným poriadkom Obecného úradu v Zemnom, ktorý nadobudol účinnosť dňom 
podpísania starostu obce 29.1.2016 a ktoré obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie dňa 
24.2.2016 uznesením číslo 203/240216-Z 
 
Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Zemné podľa prílohy 

 
 

Dodatok č. 1 
k Štatútu obce Zemné 

 
 
Obec Zemné v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 17  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k Štatútu obce Zemné 
 
Článok č. 12 sa mení nasledovne: 
 

čl. 12 
Obecný úrad a prednosta obecného úradu 

 
1) Obecný úrad je výkonnou zložkou samosprávy, zabezpečuje organizačné a administratívne 

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

 Obecný úrad najmä: 
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 
podateľňou a výpravňou písomností obce, 
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva 
a komisií, 
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, 
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. 

 
2) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 

organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce. 
 
3) Prácu obecného úradu vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu. 
 
4)   Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť 
      starostovi obce. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta obce. 
 
5)   Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom 
      poradným, podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 



Článok č. 36 sa mení nasledovne 
 
 

ČASŤ VIII. 
 
 

čl. 36 
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. 
 
4) Štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom uznesením č. 76/240415-Z            

dňa 24.apríla 2015 
 
5) Štatút obce Zemné nadobúda účinnosť dňom uplynutím 15 dní od jeho vyvesenia. 
 
6) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Zemné sa ruší Štatút obce Zemné schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 27. septembra 2002. 

7)  Dodatok č. 1 k  Štatútu obce Zemné bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom 
 uznesením č.   /2016  zo dňa  ..  .. 2016 a nadobúda účinnosť  .. .. 2016. 

 
 
 
 
 

Ing. János Bób 
           starosta obce 
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