Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe § 24 odst. 1 písm. c/ zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Štatút obce Oreské
Úvodné ustanovenia
Štatút obce Oreské upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä
postavenie obce, obyvateľov obce, orgány obce, základné zásady hospodárenia, financovanie
a nakladanie s majetkom obce, spoluprácu obcí, medzinárodnú spoluprácu, symboly obce,
udeľovanie čestného občianstva, cien a vyznamenaní obce.
Čl. 1
Postavenie obce
1/ Obec Oreské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených osobitným zákonom a Všeobecne záväzným nariadení obce
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
2/ Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti
a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Čl. 2
Územie obce
Územie obce tvorí katastrálne územie Oreské. Zmeny územia obce Oreské možno vykonať
len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Čl. 3
Obyvatelia obce
1/ Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obec trvalý pobyt.
2/ Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv
a povinností, ktoré sú zakotvené v § 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/
3/ Obyvateľ obce má právo najmä:
a/ voliť orgány samosprávy obce a byť volený do orgánu obce,
b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
c/ zúčastňovať sa na verejných 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
na 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.
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4/ 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 služby
organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce,
b/ podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia obce,
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.
5/ 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.
6/ Na samospráve obce má právo sa podieľať v rozsahu uvedenom v § 3 odst. 6 zákona
o obecnom zriadení 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,
c/ má čestné občianstvo obce.
Čl. 4
Samospráva obce
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 takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická
osoba.
2/ Samosprávu obce Oreské vykonávajú obyvatelia obce
a/ orgánmi obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.
3/ Obec vykonáva samosprávne funkcie určené v § 4 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a to najmä:
a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
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, cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
f/ zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene, verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd
a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, ako aj
utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť a šport,
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h/ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
i/ obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných
podmienok na bývanie v obci,
j/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a jej
rozvoja,
k/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie,
l/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, ochranu kultúrnych pamiatok 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 a ďalšie prenesené pôsobnosti štátnej správy.
4/ Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
5/ Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a hnutiami, občianskymi
združeniami a inými právnickými osobami ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci
alebo v blízkom okolí.
6/ Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať Všeobecne záväzné nariadenia
/§ 6 zákona o obecnom zriadení/.
Čl. 5
Orgány obce Oreské
1/ Orgánmi obce sú:
- obecné zastupiteľstvo
- starosta obce
2/ Obecné zastupiteľstvo v Oreskom volí:
a/ komisie obecného zastupiteľstva
b/ hlavného kontrolóra
3/ Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a/ starostu
b/ zamestnanca obce, v ktorom bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v
ktorom bol zvolený
d/ podľa osobitného zákona.
Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo
1/ Obecné zastupiteľstvo v Oreskom 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.
2/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je
vyhradené v súlade s § 11 odst. 3 zákona o obecnom zriadení:
a/ určovať počet poslancov obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie
b/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra
c/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie sním,
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f/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzatvorenú podľa § 20 odst. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru
alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, schvaľovať tvorbu
a použitie peňažných fondov obce,
g/ schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
h/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo poplatku a verejnej dávky
ch/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
i/ uznášať sa na nariadeniach,
j/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 odst. 1 zákona o obecnom zriadení,
k/ určovať plat starostu a odmenu hlavného kontrolóra,
l/ schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného
predpisu / zákon o práci vo verejnom záujme/ ako aj ďalšie vnútorné predpisy,
m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného obecného úradu,
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,
r/ schvaľovať štatút obce.
3/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah
rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly
plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
4/ Postavenie obecného zastupiteľstva upravuje § 10,11,11a,11b,12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Starosta obce Oreské
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/ Starosta:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak tento zákon neustanovuje inak,
a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu,
e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f/ uchováva obecnú pečať, zástavu a používa obecné insígnie,
g/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
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3/ Starosta je štatutárnym orgánom obce. 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.
4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že
odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od ich
schválenia obecným zastupiteľstvom.
5/ Ak bol výkon uznesenia týmto spôsobom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Čl. 8
Zástupca starostu obce
1/ Starosta obce má jedného zástupcu starostu, ktorého na návrh starostu volí obecné
zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2/ Zástupcovi starostu obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov
a činností, ktoré vykonáva v čase zastupovanie.
3/ Postavenie zástupcu starostu upravuje zákon o obecnom zriadení.
Čl. 9
Obecný kontrolór
1/ Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva na návrh starostu obecného kontrolóra na šesť
rokov.
2/ Obecný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce,
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
3/ Obecný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným.
4/ Obecný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, vedenia
účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon
kontroly.
5/ Postavenie obecného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení.
Čl. 10
Komisie obecného zastupiteľstva
1/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2/ Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb zvolených OZ.
3/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorý je vždy poslancom OZ, určuje počet
členov komisie a určuje im úlohy podľa potrieb a podmienok.
4/ Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie je zasadnutia,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- zastupuje komisie navonok.
5/ Členovia komisie:
- plnia úlohy, ktorými ich poverí predseda komisie, alebo na ktorých sa uzniesla komisia
na svojom zasadnutí
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6/ Komisie sa schádzajú podľa potreby.
Čl. 11
Hlasovanie obyvateľov obce
1/ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce /miestne referendum/, ak ide o:
- zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce
- odvolanie starostu obce
- petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.
2/ Hlasovanie obyvateľov je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce
oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Čl. 12
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
1/ Na prerokovanie dôležitých obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce.
2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce
- ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.
3/ Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli a vyhlásením v obecnom
rozhlase. Na konaní verejného zhromaždenia sa spisuje prezenčná listina prítomných
obyvateľov obce a základné veci, ktoré boli predmetom rokovania verejného zhromaždenia.
Čl. 13
Poslanci obecného zastupiteľstva
1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri
výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, vykonávajú ju v súlade s ústavou,
s ústavnými a ďalšími zákonmi.
3/ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Funkčné obdobie poslancov začína
dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
4/ Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
5/ Poslanec je oprávnený najmä:
- predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,
podnety, pripomienky
- interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce
- požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
- zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení
a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,
- požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.
6/ Poslanec je povinný:
- zložiť zákonom predpísaný sľub
- zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
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Čl. 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
1/ Štatút obce Oreské je základnou právnou normou obce.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy
obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3/ Ďalšie skutočnosti, vzťahy a podrobnosti, ktoré neupravuje tento štatút, sa riadia
ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
4/ Štatút obce Oreské bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Oreskom
dňa 24. január 2013.

Ing. Tomáš Mikuš
starosta obce Oreské
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