ŠTATÚT
obce
DOLNÉ OREŠANY

Obecné zastupiteľstvo vDolných Orešanoch na základe ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
ŠTATÚT
obce
Dolné Orešany

Článok I
Základné ustanovenia
§1
Štatút obce Dolné Orešany (ďalej iba „Štatút“) je základným
normatívno-právnym a organizačným predpisomobce. Jeho obsahom
je vymedzenie najmä:
a) právneho postavenia a územného členenia obce Dolné Orešany
(ďalej iba „obec“)
b) postavenie obyvateľov obce
c) symboly obce a spôsob ich používania,
d) majetok obce, hospodárenie s ním a základné zásady tvorby
rozpočtu obce,
e) orgány obce a ich základné vzťahy a kompetencie,
f) iné zložky obce a postavenie hlavného kontrolóra obce a
g) ďalšie vzťahy a náležitosti súvisiace s činnosťou obce, jej obyvateľov
a volených orgánov.

Článok II
Právne postavenie obce a jej a územné členenie
§2
Právne postavenie obce
(1) Obec je na základeÚstavy Slovenskej republiky definovaná, ako
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, ktorá združuje osoby, majúce na jej území trvalý pobyt.

Obec je
zároveň právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom a internými predpismi obce, samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými
prostriedkami.
(2) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne
záväzné nariadenia obce. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej
republiky,
ústavnými
zákonmi,
zákonmi
a
medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.
(3) Obec môže pri plnení úloh štátnej správy vydávať nariadenie len
na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach. Takéto
nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a nesmie byť ani
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
§3
Územné členenie obce
Územie obce je tvorené územným celkom, ktorý pozostáva z jedného
katastrálneho územia, a tým je katastrálne územie Dolné Orešany.

Článok III
Postavenie obyvateľovobce a osôb oprávnených podieľať sa na
samospráve obce
§4
(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt.
(2) Obyvateľ obce má právozúčastňovať sa na samospráve obce, a to
buď priamo alebo nepriamo, prostredníctvom svojich volených
zástupcov.
Samosprávu
obce
vykonávajú
obyvatelia
obceprostredníctvom orgánovobce (nepriamo), miestnym referendom
obyvateľov obce alebo zhromaždením obyvateľov obce.
(3) Okrem obyvateľov obce sa na výkone samosprávy môže podieľať
aj osoba, ktorá vlastní na území obce nehnuteľný majetok, platí v obci
miestnu daň alebo miestny poplatok, taktiež osoba, ktorá je v obci
prihlásená na prechodný pobyt alebo má čestné občianstvo. Osoby
uvedené v tomto odseku nemajú právo na aktívne a pasívne volebné
právo do orgánov obecnej samosprávy a nemajú právo na účasť
v miestnom referende.

Článok IV
Symboly obce a spôsob ich používania
§5
(1) Symboly obce sú:
a) erb obce,
b) vlajka obcea
c) pečať obce.
(2) Obec používa svoje symboly pri výkone samosprávy a tiež pri
iných významných príležitostiach, oslavách alebo výročiach a pri
bežnej administratívnej činnosti obce, vrátane:
a) činnosti, korešpondencie alebo rozhodovacej právomoci obecného
zastupiteľstva a starostu obce,
b) činnosti a korešpondenciehlavného kontrolóra obce,
c) činnosti a korešpondencie obecného úradu,
d) pečiatok organizácií zriadených obcou,
e) vydávaní a publikovaní tlačovín, obecných periodík alebo publikácií
o obci a
f) na označeniach budov, reprezentačných miestností obce, kancelárií,
a iných priestorov a budov, pri ktorých všeobecne záväzné právne
predpisy nenariaďujú používať výlučne štátne symboly.
(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu,
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva, kanceláriu starostu obce
a obradnú sieň.
(4) Povoliť používanie symbolov obce iným fyzickým alebo
právnickým osobám môže starosta obce, a to na základe ich písomnej
žiadosti s pripojeným popisom spôsobu, formy a účelu použitia
symbolov obce. Starosta obce môže kedykoľvek používanie symbolov
obce zakázať, ak je to nevyhnutné na ich ochranu alebo ak sa symboly
obce používajú v rozpore s týmto článkom Štatútu.
(5) Symboly obce je každý povinný používať dôstojne a nikto ich
nesmie poškodiť alebo hanobiť.
§6
Erb obce
(1) Erbobce tvorí prírodný motív s hovoriacim prvkom a pripomínajúci
vinohradnícke tradície v obci.V červenom štíte do stredného vrchu
modrého trojvršia je zakorenený zlatý orechový strom s niekoľkými
veľkými striebornými orechmi, sprevádzaný na pravom vŕšku
položenou striebornou, zlatým hroznom naplnenou putňou, na ľavom
vŕšku stojacim striebro odetým vinohradníkom, pravicou sa
opierajúcim o striebornú dvojhrotú klčovnicu na zlatom porisku.
(2) Erb obce je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republikya
jeho vyobrazenie tvorí prílohu č. 1 tohto Štatútu.
(3) Za erb obce sa považuje tiež jeho jednofarebné grafické zobrazenie
alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického alebo iného
materiálu, ak svojím zobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu obce

podľa tohto článku a prílohy č. 1 Štatútu.
§7
Vlajka obce
(1) Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov zhora vo
farbách
červenej(2/8),
bielej(1/8),
červenej(1/8),
modrej(1/8),
žltej(1/8), a modrej(2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi.
(2) Vlajka obce je zapísaná v Heraldickom registri Slovenskej republiky
a jej vyobrazenie tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu.
§8
Pečať obce
(1) Pečať obce tvorí reliéf erbu obce, nad ktorým je kruhopisom názov:
OBEC DOLNÉ OREŠANY
(2) Vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.

Článok V
Majetok obce, hospodárenie s ním a základné zásady tvorby
rozpočtu obce
§9
Majetok obce
(1) Majetok obce je tvorený nehnuteľnými vecami a hnuteľnými
vecami vrátane finančných prostriedkov obce. Medzi majetok obce
patria aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve
obce.
(2) Podrobnosti o hospodárení s majetkom obce, kompetencie
jednotlivých orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce a vzájomné
práva a povinnosti upravujú osobitné všeobecne záväzné právne
predpisy a nariadeniaobce o hospodárení s majetkom obce, prípadne
tiež interné predpisy obce.
§10
Rozpočet obce
(1) Rozpočet obce je základným nástrojom finančného riadeniaobce,
ktorý sa schvaľuje individuálne pre každý kalendárny rok samostatne.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
(2) Rozpočet obce je po obsahovej stránke tvorený príjmami
a výdavkami obecnej samosprávy, v ktorých sú tiež vyjadrené
finančné vzťahy k obyvateľom obce, k právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, a ďalším osobám
žijúcim na území obce, vrátane tých finančných vzťahov, ktoré pre
obec plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
zmluvných vzťahov.
(3) Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať
z výdavkov rozpočtu obce.
(5) Rozpočet a jeho návrh sa zostavuje ako viacročný rozpočet, ktorý je
strednodobý ekonomický nástroj finančnej stratégieobce, v ktorom sú
vyjadrené zámery rozvoja obce a jej územia a obyvateľov, na tri
rozpočtové roky.
(6) Zmeny rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. V rozsahu
určenom
obecným
zastupiteľstvom
v zásadách
hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce môže zmeny rozpočtu obce
vykonávať starosta.
Článok VI
Orgány obcea ich základné vzťahy a kompetencie
§11
Orgány obce
(1) Orgánmi obce sú:
a) Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Orešany (ďalej iba „obecné
zastupiteľstvo“)
b) Starosta obce Dolné Orešany(ďalej iba „starosta“)
(2) Obecné zastupiteľstvo je oprávnené zriadiť a zrušiť podľa potreby
stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä
obecnú radu a komisie a určiť im úlohy.
(3) Obecné zastupiteľstvo zriaďujenasledovné orgány:
- komisie obecného zastupiteľstva
(4) Činnosť orgánov obecnej samosprávy sa uskutočňuje bez ohľadu
na politickú príslušnosť jej členov, ich politické sympatiea vždy so
zameraním sa na starostlivosť o všeobecný rozvoj územia obce
a potreby obyvateľov obce.
§12
Obecné zastupiteľstvo
(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený
z deviatich poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
obce.
(2) Počet poslancov na celé volebné obdobie môže zmeniť pred
voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
(3) Obecné zastupiteľstvo zasadá ak je to potrebné na prerokovanie
dôležitých otázok týkajúcich sa obce, najmenej však raz za tri mesiace.
(4) Obecné zastupiteľstvo sa riadi vlastným Rokovacím poriadkom
Obecného zastupiteľstva obce Dolné Orešany.
(5) Kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzujú zákony a tento
Štatút, nariadenia a ďalšie interné predpisy obce.

§13
Starosta
predstaviteľom obce

(1) Starosta je
a jej najvyšším výkonným
orgánom.
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce, pričom 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 a v rozsahu vymedzenom v písomnom
poverení od starostu.
(3) Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú
zákonom alebo týmto Štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
§14
Zástupca starostu
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé
funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia
sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo, pričom zástupca starostu môže byť len poslanec
a starosta je oprávnený kedykoľvek ho odvolať.
(2) Podrobnosti o voľbe zástupcu starostuobecným zastupiteľstvom
upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Dolné
Orešany.

§15
Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť aj dočasné komisie zriadiť za
účelom splnenia konkrétnych a zásadných úloh určených obecným
zastupiteľstvom.
(3) Obecné zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy jednotlivých
komisií pri ich zriadení.
(4) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom.
(5) Komisie plnia na zverenom vecnom úseku najmä nasledovné
úlohy:
a) predkladajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi
obce, vyjadrujú sa a predkladajú stanoviská k najdôležitejším otázkam
života obce a pre obec dôležitých investičných zámeroch,
b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok
života v obci a predkladajú ich orgánom obce na rozhodnutie,
c) spolupracujú pri vypracovávaní koncepcií rozvoja obce v rámci
zvereného vecného úseku,
d) spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a

ďalších materiálov,
e) upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom
zverenom vecnom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.
(6) Obligatórne sa vytvára Komisia ochrany verejného záujmu,
ktorá,ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a
politických hnutí alebo nezávislí poslanci, je zložená z jedného
zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného
zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch
členov, pričom ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní
sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického
hnutia s najvyšším počtom poslancov. Členom tejto komisie môže byť
iba poslanec obecného zastupiteľstva.
(7) Podrobnosti o voľbe a odvolaní členov komisií upravuje Rokovací
poriadok Obecného zastupiteľstva obce Dolné Orešany.

Článok VII
Iné zložky obce a hlavný kontrolór
§ 16
Obecný úrad
(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci
obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom a plní úlohy podľa pokynov starostu.
(2) Obecný úrad nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.
(3) Obecný úrad riadi starosta.
(4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné
činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý
vydáva a schvaľuje starosta.
§ 17
Hlavný kontrolór
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(2) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.
(3) Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje najmä zákon
o obecnom zriadení.
§ 18
Obecný hasičský zbor
(1) Obecné zastupiteľstvo zriadilo Obecný hasičský zbor.
(2) Obecný hasičský zbor vykonáva zásahy a záchranné práce pri
požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych
udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku
podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

Článok VIII
Ďalšie vzťahy a náležitosti súvisiace s činnosťou obce, jej
obyvateľov a volených orgánov
§ 19
Spolupráca
(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci,
fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s územnými a
správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi
miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia
územných celkov alebo územných orgánov.
(3) Obec môže byť členom regionálnych a záujmových združení, ak o
tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
§ 20
Kronika obce
(1) Obec vedie kroniku obce, ktorou sú písomné zápisy udalostí a
faktov zo života obce a jeho obyvateľov, ktoré sú začlenené do
jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzku za obdobie
jedného kalendárneho roka.
(2) Poslaním kroniky je ochrana a zachovanie pre ďalšie generácie
spoločenského, kultúrneho a historického dedičstva obce Dolné
Orešany. Rovnako tak je cieľom kroniky zaznamenávať azachovať
informácie, ktoré sa týkajú celej obce.
§ 21
Ocenenia obce
(1) Obec môže udeliť tieto ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Dolné Orešany
b) Cena obce Dolné Orešany
c) Cena starostu obce Dolné Orešany
(2) Cenu starostu obce Dolné Orešany udeľuje starosta obce, na
základe vlastného uváženia a rozhodnutia.
§ 22
Pomoc obyvateľom obce pri mimoriadnych situáciách
Obyvateľ obce má právo požadovať od obce poskytnutie pomoci, a to
v čase náhlej núdze. 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, prípadne
inú pomoc, ktorá je v možnostiach obce.

§23
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby
(1) Obecné zastupiteľstvo je oprávnené zriaďovať, zrušovať a
kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať
zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do orgánov
obchodných spoločností a iných právnických osôb.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
§ 24
(1) Zrušuje sa Štatút obce Dolné Orešany schválený Obecným
zastupiteľstvom v Dolných Orešanoch dňa 12. 12.2005.
(2) Tento Štatút obce Dolné Orešany bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Dolných Orešanoch dňa 8. 4. 2016 a nadobúda
účinnosť dňa 1. 5. 2016.

V Dolných Orešanoch, ..............

_____________
Juliana Belicová
starosta obce

