ŠTATÚT OBCE HLBOKÉ

Obec Hlboké je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, právnickou osobou, ktorá určuje štruktúru svojich orgánov a náplň ich práce.
Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/
zákona č. 369/1990 Zb., tento Štatút Obce Hlboké:
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§1
Predmet úpravy
1. Štatút Obce Hlboké upravuje vnútornú organizáciu samosprávy obce, štruktúru,
usporiadanie, právomoci a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a ich
hlavné úlohy a symboly obce.

§2
Štatút obce a súvisiace normy
1. Súčasťou štatútu Obce Hlboké (ďalej len“ štatút“ ) sú:
- organizačná štruktúra Obce Hlboké
2. Súvisiacimi normami štatútu sú:
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
- Pracovný poriadok
- Poriadok odmeňovania
- Registratúrny poriadok

§3
Vysvetlenie použitých skratiek a symbolov
1. Ak sa v texte nachádza odkaz na ustanovenie paragrafu bez ďalšieho označenia
právneho predpisu, ide o ustanovenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Rovnako sa pre označenie tohto právneho predpisu
používa skrátený názov „Zákon“.
2. Použité skratky :
- OZ - Obecné zastupiteľstvo
- HK - Hlavný kontrolór
- Ocú – Obecný úrad

§4
Orgány samosprávy
1. Orgánmi Obce Hlboké sú (v zmysle § 10 ods. 1 Zákona) :
- Obecné zastupiteľstvo v Hlbokom
- starosta Obce Hlboké
2. Výkonnými, poradnými a kontrolnými orgánmi Obce Hlboké sú:
- Zástupca starostu
- Obecný úrad (v zmysle ustanovenia § 16 Zákona )
- Hlavný kontrolór Obce (v zmysle ustanovenia § 18a nasl. Zákona)
- Komisie OZ (v zmysle ustanovenia § 15 Zákona)
3. Obec je oprávnená zriadiť rozhodnutím OZ aj ďalšie orgány. Po ich zriadení bude
vydaním dodatku k štatútu upravené ich postavenie, pôsobnosť a vzťahy k ostatným
orgánom Obce.
4. Pôsobnosť orgánov Obce. Základná pôsobnosť je stanovená Zákonom, preto štatút
upravuje len veci zákonom neupravené.
5. Činnosť orgánov samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu na politickú príslušnosť,
politické sympatie právnických a fyzických osôb a dotknutých subjektov so
zameraním na záujem Obce.
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6. Zamestnanci obce sú povinní vykonávať svoju činnosť v záujme Obce nezaujato
a nezávisle, pričom sú viazaní riadiť sa výhradne rozhodnutiami volených orgánov
Obce a právnym poriadkom SR.

§5
Konanie v mene Obce, jej orgánov a organizačných jednotiek
1. V mene Obce je oprávnený konať vo všetkých veciach, okrem vecí vyhradených OZ,
starosta
2. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie vystupuje v mene
obce zástupca starostu (§ 13b Zákona).
3. V pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov Obecného úradu je v rozsahu § 9 ods. 1
Zákonníka práce oprávnený robiť právne úkony starosta obce.
V mene Obce je oprávnený vystupovať a konať aj ten, komu starosta v mene Obce
udelil na to písomné splnomocnenie/poverenie. Splnomocnenie/poverenie obsahuje
identifikáciu splnomocneného/povereného (menom, priezviskom dátumom narodenia,
adresu trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu, resp. identifikačnej karty)
ďalej obsahuje vymedzenie účelu, na ktorý sa splnomocnenie vydáva a určenie
rozsahu oprávnení, ktorými splnomocnený/poverený disponuje(úkony, ku ktorým je
splnomocnený/poverený). Splnomocnenie/poverenie môže tiež obsahovať údaj
o časovom obmedzení splnomocnenia/poverenia ak sa vydáva na určitý čas.
4. V mene orgánov Obce a jeho organizačných jednotiek sú oprávnení konať ich vedúci
alebo príslušní zamestnanci v rozsahu ich kompetencií.

§6
Systém riadenia a základné zásady riadenia
1. Systém riadenia je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými vzťahmi
nadriadenosti a podriadenosti.
2. ZASTUPITEĽNOSŤ
Krátkodobý nesúlad medzi systémom a skutočným stavom (napr. neprítomnosť
zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca) riešia zamestnanci, ktorí sú najbližšie
chýbajúcemu v štruktúre riadiacich vzťahov na princípe kolegiality a vzájomnej
pomoci. Ak je to potrebné, určí najbližší vyšší vedúci zamestnanec spôsob riešenia
kolíznych situácií.
3. Ak sa skutočný stav dostane dlhodobejšie do nesúladu so systémom riadenia, nápravu
zabezpečuje najbližší vyšší vedúci zamestnanec dočasným opatrením (poverenie,
poverenie zastupovaním a pod.)
4. POZITÍVNE URČENÁ SUBORDINÁCIA
Nadriadenosť a podriadenosť je stanovená organizačnou štruktúrou. Všetky ostatné
vzťahy sú rovnocenné a podliehajú zásade kolegiality.
5. JEDNOTA ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI
Každý zamestnanec disponuje oprávneniami potrebnými pre naplnenie svojej
zodpovednosti a každý má zodpovednosť v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
6. ZÁSADA JEDNÉHO ZODPOVEDNÉHO A RIEŠENIE KOMPETENČNÝCH
KONFLIKTOV
Za každú činnosť alebo úlohu zodpovedá právne jeden zamestnanec. Kompetenčné
konflikty pozitívne (prekrývanie zodpovednosti viacerých) i negatívne ( keď nie je
zrejmý nositeľ zodpovednosti) rieši najbližší spoločný nadriadený dotknutých funkcií.
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7. SPOJENIE RIADIACEJ A VÝKONNEJ PRÁVOMOCI
Každý zamestnanec popri plnení riadiacich právomocí osobne zabezpečuje zverenú
časť povinností riadeného útvaru.

§7
Zásady spolupráce
1. KOLEKTÍVNY PRINCÍP
Zložitejšie úlohy, pri ktorých treba odbornosť sa riešia kolektívne, za účasti všetkých
odborných pôsobností, ktorých sa úloha dotýka. Vytvárajú sa pracovné skupiny a tímy
na princípe kolegiality (§ 7 odsek 3 štatútu), určujú sa konkrétne pracovné tímy na
splnenie náročnejších konkrétnych úloh (rozhodnutím príslušného predstaviteľa alebo
vedúceho zamestnanca) a vytvára sa systém porád diferencovane podľa potrieb
jednotlivých orgánov a organizačných zložiek; konkrétny systém určí príslušný
predstaviteľ orgánu.
2. REŠPEKTOVANIE ODBORNOSTI
Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za
účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného zamestnanca. Okrem
výnimočných prípadov, ktoré neznesú odklad, nie je možné ukladať zamestnancom
úlohy, na ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť. (Netýka sa prípadov so
zrejmým zámerom zvýšenia rozsahu skúseností dotknutého zamestnanca).
3. KOLEGIALITA
Vychádzajúc z jednotného záujmu, čo najviac prispieť k rozvoju Obce a skvalitneniu
činnosti jeho orgánov, platí všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci,
poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka
korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom
spojení.
4. VOĽNÉ URČENIE FORIEM SPOLUPRÁCE
Formy spolupráce sa záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak,
aby optimálne viedli k stanovenému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudského i
materiálneho potenciálu obce.
5. EXTERNÁ SPOLUPRÁCA
Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek Obce nestačia na uspokojenie
potrieb Obce alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebné externá spolupráca.
Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov Obce a povinnosť
vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.

§8
Legislatívna a normatívna právomoc
1. Uznesenia OZ a nariadenia Obce
Pojem, použitie a spôsob prijímania uznesení OZ a nariadení Obce upravuje Zákon a
Rokovací poriadok OZ
2. Starosta vydáva v oblasti svojej pôsobnosti rozhodnutia a príkazy, ktoré sú záväzné
podľa určenia a štruktúry riadiacich vzťahov.
3. Predstavitelia orgánov a vedúci zamestnanci sú kompetentní vydávať pokyny
a inštrukcie pre oblasť svojej pôsobnosti a podriadenú časť organizačnej štruktúry.
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Osobitná časť

§9
Obecné zastupiteľstvo
1. Postavenie a pôsobnosť OZ upravuje § 11 Zákona. Veci vyhradené OZ upravuje
Zákon v § 11 ods. 4 Zákona.

§ 10
Starosta a zástupca starostu
1. Postavenie a pôsobnosť starostu upravuje Zákon (ustanovenie § 13 ).
2. Postavenie a pôsobnosť zástupcu starostu upravuje Zákon (ustanovenie §13b).

§ 11
Komisie OZ
1. Komisie zriaďuje OZ ako svoje poradné, kontrolné a iniciatívne orgány(§ 15 ods. 1
Zákona).
2. Ak nie je rozhodnutím OZ stanovená iná pôsobnosť, platí, že úlohou komisie je na
zverenom úseku :
a. sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov Obce a jej občanov
b. zo zisteného stavu vytyčovať zámery pre rozvoj Obce v danej oblasti
c. predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom Obce ako podnety na
zlepšenie stavu v sledovanej oblasti
d. kontrolovať v zverenej oblasti plnenie nariadení Obce, uznesení OZ alebo
rozhodnutí starostu
e. Formulovať svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim rozhodnutiam OZ
alebo starostu, prípadne k postupu Ocú.
3. Členstvo v komisiách stanovuje OZ.
4. Predsedom komisie je poslanec OZ. Predseda komisie zodpovedá za plnenie úloh
komisie a predkladá v mene komisie stanoviská, správy, informácie a pod.
5. Predseda komisie zodpovedá za efektívnu organizáciu práce komisie, za zachovávanie
demokratických zásad činnosti.
6. OZ môže v prípade potreby zriadiť i dočasné komisie.

§ 12
Hlavný kontrolór
1. Postavenie a pôsobnosť HK je upravená ust. §18 až § 18g Zákona.
HK plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho zákonnej pôsobnosti a to najmä:
- sleduje činnosť kontrolného systému Obce a navrhuje jeho skvalitnenie
prípadne zefektívnenie
- analyzuje výsledky svojej kontrolnej činnosti a využíva ich na preventívne
účely(upozornenie, doporučenie, uplatnenie poradného hlasu a pod. )
zameriava svoju kontrolnú činnosť na oblasti, kde možno predpokladať častejší
výskyt nedostatkov.

5

§ 13
Obecný úrad
1. Postavenie a pôsobnosť Ocú je upravená ust. § 16 Zákona
2. Vnútorná organizácia Ocú je ustanovená Organizačným poriadkom Obecného úradu,
ktorý vydáva starosta Obce Hlboké, o jeho vydaní a zmenách informuje OZ(§ 13 ods.
4 písm. d/Zákona).
3. Základná deľba práce vyplýva z organizačnej štruktúry.
4. Starosta je povinný sledovať aktuálnosť organizačnej štruktúry a efektívnosť jej
činnosti a operatívne zabezpečovať optimalizáciu daného stavu.

§ 14
Vzájomné vzťahy orgánov Obce
1. Vzťah OZ a starosta
Vzťahy sú rovnocenné, možnosti vzájomných zásahov do právomocí sú výnimočné
a upravuje ich Zákon č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v ustanovení § 13:
 Odsek 6 - pozastavenie výkonu uznesenia OZ starostom
 Odsek 8 - potvrdenie pozastaveného uznesenia OZ
 Starosta zvoláva a vedie zasadnutia OZ (§13 ods 4 písm. a /Zákona)
2. Vzťah OZ a komisie
Komisie sú orgánmi OZ. OZ môže zriadiť komisie a môže ich aj zrušiť. (§15 ods.1
Zákona)
3. Vzťah OZ a hlavný kontrolór(§ 18 ods. 1 Zákona)
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva OZ. HK je zamestnancom obce a ak tento zákon
neustanovuje inak, vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho
zamestnanca podľa osobitného predpisu.
4. Vzťah starosta a HK
Tento vzťah je vzájomne nezávislý. Funkcia HK je nezlučiteľná s funkciou starostu,
starosta podlieha všeobecnej kontrolnej právomoci HK.
5. Vzťah starosta a Ocú
Ocú je výkonným orgánom starostu (§16, ods. 1 Zákona).
6. Vzťah starosta a komisie OZ
Tento vzťah je vzájomne nezávislý.
7. Vzťahy komisií OZ
Tieto vzťahy sú vymedzené ich iniciatívnou, poradnou a kontrolnou funkciou. Nejedná sa
pritom o vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.
8. Vzťah HK a orgány Obce
Vzájomné vzťahy HK k orgánom Obce sú dané jeho všeobecnou kontrolnou právomocou,
ktorej podliehajú všetky orgány s výnimkou OZ.

§ 15
Obyvatelia obce a ich účasť na samospráve
1. Pojem obyvateľa obce a formy jeho účasti na samospráve obce stanovuje ustanovenie
§3 Zákona.

§ 16
Symboly obce
1. Symboly Obce Hlboké sú legislatívne upravené v ustanovení § 1b. Zákona.
Erb obce - v modrom štíte je v strede umiestnená zlatá trojlistá lipová sadenička,
ktorá je prekrytá striebornou otvorenou knihou so zlatou oriezkou. Okolo nej je
umiestnených 5 strieborných hviezd. Erb obce Hlboké je v prevedení španielskeho
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heraldického štítu. Tento typ erbu je najpoužívanejší a najobvyklejší v heraldickom
katalógu miest a obcí.
Vlajka obce pozostáva z 9 pozdĺžnych pruhov vo farbe modrej, bielej, modrej, bielej,
žltej, bielej, modrej, bielej a modrej. Pomer strán je 2:3, ukončená je 3 cípmi teda 2
zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Hlboké je okrúhla, v strede s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
HLBOKÉ. Priemer pečate je 35mm. Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach
na pečatenie významných listín. Túto pečať uschováva starosta obce.

§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Štatút obce a jeho zmeny a doplnky schvaľuje OZ.
2. Štatút nadobúda účinnosť a platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve
v Hlbokom

V Hlbokom dňa .....................................

................................................................
Ing. Miloš Čobrda, starosta obce
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Príloha č.1

Erb obce Hlboké

Vlajka

Heraldická vlajka

Zástava, vlajka, koruhva

Pečať obce Hlboké

Kombinovaná koruhva

Štandarda
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