Š TAT Ú T
Obce Štiavnické Bane

Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické Bane
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov schvaľuje

Štatút obce Štiavnické Bane
Úvodné ustanovenie
Štatút obce Štiavnické Bane (ďalej len štatút) upravuje postavenie a pôsobnosť obce Štiavnické Bane (ďalej len „obec“)
orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce.

Prvá časť
Postavenie obce
Čl.1
Základné ustanovenia
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby,
ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
3. 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.
4. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti a plní úlohy súvisiace so správou obce
a jej majetku, okrem činností, ktoré vykonáva štátny orgán alebo poverená právnická alebo fyzická
osoba.
3. Obec pri výkone samosprávy a pri plnení úloh spolupracuje s podnikateľskými subjektmi, s
politickými stranami, občianskymi združeniami, cirkvami, hnutiami, inými inštitúciami, inými
obcami, štátnymi orgánmi a občanmi.
4. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
5.Obec má svoj názov obec Štiavnické Bane.
Čl. 2
Symboly obce
1) Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
2) Symboly obce sú: erb, vlajka, pečať obce.
3) Právo použiť a používať symboly obce je viazané na písomný súhlas starostu obce. V písomnej
žiadosti sa uvedie forma a spôsob používania symbolov obce. Žiadosť musí obsahovať : grafický
návrh, spôsob použitia a obdobie na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
4) Erb obce sa používa na : pečatidle obce, insígniách starostu, listinách o udelení čestného
občianstva, cenách a uznaniach obce Štiavnické Bane, budovách, kde má sídlo Obecný úrad, v
úradnej miestnosti starostu obce, označovanie katastrálneho územia obce, v rokovacej miestnosti

orgánov obce, na preukazoch poslancov a pracovníkov obce, na rovnošatách Obecného hasičského
zboru, na tlačovinách a publikáciách obce, v záhlaví dokumentov, listín, písomností, tlačovín
orgánov obce, na reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, na
hnuteľných predmetoch v majetku obce.
5)Zástavu obce Štiavnické Bane používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych
príležitostiach obecného alebo štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia,
prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva
starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostiach vnútornej výzdobe
miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo podľa zákona č.
63/1993 Z. z. o štátnych symboloch.
Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a
dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce môžu
uskutočňovať len starostom poverená osoba.
Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá :
1, zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
2, na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, odznak, kytica, smútočný závoj a
pod.
Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ju použila alebo používa.
6) Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach- udelenie štátneho občianstva, na pečatenie
významných listín, dokumentov a pod. Pečať uschováva starosta obce.
7)Všetci používatelia symbolov obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich
poškodenie a hanobenie.
Čl.3
Insígnie starostu
1) Starosta obce Štiavnické Bane používa vlastné insígnie, ktorými sú :
a) reťaz ( kolana) starostu obce Štiavnické Bane
b) štandarda starostu obce Štiavnické Bane
2) Reťaz ( kolana ) starostu obce Štiavnické Bane je viditeľne nositeľným a neprenosným
znamením, symbolizujúcim dočasne prepožičanú funkciu starostu obce Štiavnické Bane.
3) Reťaz ( kolana ) starostu obce je vyrobená v jedinom exemplári a je uschovaná u starostu obce.
4) Reťaz ( kolanu ) starosta používa pri všetkých významných verejných vystúpeniach, a to
predovšetkým na slávnostných zasadaniach obecného zastupiteľstva, na slávnostných
zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv obce, pri rokovaniach s významnými
osobnosťami, ktoré navštívia obec a pri príležitostiach, kedy je potrebné verejne prezentovať
funkciu starostu obce Štiavnické Bane.
5) Štandarda starostu obce Štiavnické Bane je osobným znamením starostu obce. Je vyhotovená z
textilu luxusnejšou technikou a je vyhotovená v jedinom exemplári. Je uschovaná u starostu obce.
Čl. 4
Územie obce
1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
2) Územie obce predstavuje výmeru 1016 ha.

Čl.5
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovanie stavieb
1. Pri určovaní verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného a orientačného čísla stavbám sa
postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 31/2003 Z. z. o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a
stavieb.
2.Obec určuje a mení VZN k stavbám, vzor súpisného a orientačného čísla a názvy ulíc v k. ú obce.

Druhá časť
Čl.6
Orgány obce
1) Orgány obce tvoria :
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb
obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú : komisie obecného zastupiteľstva : finančná,
na ochranu životného prostredia a verejného poriadku, výstavby a územného plánovania,
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,sociálna, zdravotná a bytová, kultúry, pre ochranu
verejného záujmu.
Čl. 7
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zvolených poslancov v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo, v rozpätí od 7 do 9 poslancov.
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená
pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
4. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa
a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
6. Obecné zastupiteľstvo najmä rozhoduje na o :
a) zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom štátu, ktorý užíva
b) rozpočte obce a jeho zmenách, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce
c) územnom pláne obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
d) zavedení a zrušení miestnej dane a miestnom poplatku
e) vyhlásení miestneho referenda o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávaní
verejného zhromažďovania obyvateľov a iných osôb obce
f) zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku nad hodnotu 1 000.-€
g) voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra obce, určení rozsahu výkonu jeho funkcie, platu,odmeny

Čl.8

Starosta obce
1. Je najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom obce . Funkcia starostu je verejná
funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom k právnickým a fyzickým osobám.
2. Funkčné obdobie starostu je 4 roky a končí sa zložením sľubu novozvoleného starostu.
3. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/90Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.. Starosta najmä :
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
- vykonáva správu obce
- zastupuje obec navonok
- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie zo zákona, štatútom obce alebo rozhodnutím
obecného zastupiteľstva patria do jeho kompetencií
- uschováva symboly a rozhoduje o ich použití
- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce
- vydáva štatút obce, pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce
- plní ostatné úlohy na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
4.Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, tak, že ho nepodpíše do 10
dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom, ak je presvedčený o tom, že uznesenie odporuje
zákonom alebo jeho realizácia by bola pre obec zjavne nevýhodná
5. Starosta obce môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
FO alebo PO v oblasti verejnej správy poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce
rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom písomnom poverení.
Čl.9
Zastupovanie starostu
1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
2. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí starosta
do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
Zástupca starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.
3.Zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ak ho nezvolá starosta.
Čl. 10
Postavenie komisii zriadených obecným zastupiteľstvom
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené s poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3.Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Čl.10a
Úlohy finančnej komisie
a) predkladá obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy, , týkajúce sa rozpočtu obce, hospodárenia
s majetkom obce, správy dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

Čl. 10 b

Úlohy komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
Úlohy komisie pre ochranu verejného poriadku :
zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku a to :
a. na verejných priestranstvách
b. vo verejných miestnostiach
c. na športových a kultúrnych podujatiach
d. na obecných slávnostiach
e. pri ochrane štátnych symbolov,
c) podáva obecnému zastupiteľstvu podnety na vydanie VZN pokiaľ má dopad na ochranu
životného prostredia a verejného poriadku,
d) kontroluje dodržiavanie VZN o uložení a likvidácii odpadov,
f) pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením PZ SR.
Čl. 10 c
Úlohy komisie výstavby a územného plánovania
Úlohy komisie výstavby a územného plánovania :
a) kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona,
b) podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie VZN pokiaľ má dopad na ochranu
životného prostredia a výstavby,
c) realizuje miestne šetrenia pre drobné stavby,
d) vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej
dokumentácii.
Čl. 10 d
Úlohy sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie
Úlohy sociálnej,zdravotnej a bytovej komisie :
a) podáva starostovi obce podnety na riešenie podľa zákona č. 219/1996 o ochrane pred
zneužívaním alkoholickými nápojmi,
b) rieši prípady osobitného príjemcu rodinných prídavkov,
c) podáva obecnému zastupiteľstvu návrhy na prideľovanie bytov a predĺženie nájomných zmlúv v
bytoch
Čl. 10 e
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu :
a) prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1, čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje
vysvetlenia,
b) podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o
správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. na
preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu

Čl. 10 f

Úlohy kultúrnej komisie
Úlohy kultúrnej komisie :
a) podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie ľudových zvykov v obci,
b) vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti,
c)organizačne pripravuje významné kultúrne, spoločenské podujatia obecného významu

Čl. 10 g
Úlohy komisie mládeže a športu
Úlohy komisie mládeže a športu
a) organizačne pripravuje významné kultúrne, spoločenské a športové podujatia obecného významu
b) sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých kultúrnych, turistických a športových
podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo
Čl. 11
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov
obce.
2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce, najmä :
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva , prijíma
a odosiela všetky písomnosti obce
b) pripravuje písomné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva, komisií obecného
zastupiteľstva ,
c) vyhotovuje písomné rozhodnutia orgánov obce, vykonáva nariadenia obce, zabezpečuje plnenie
uznesení obecného zastupiteľstva
d) vykonáva nariadenia obce, zabezpečuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou
f) organizačne a odborne zabezpečuje plnenie úloh prenesenej štátnej správy na obec
g) plní ostatné úlohy podľa pokynov starostu obce
3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta.
4.Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých
útvarov, náplne práce, zásady riadenia a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok
Obecného úradu, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach
Čl. 12
Hlavný kontrolór
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce , ktorý vykonáva kontrolu úloh obce. Funkcia hlavného
kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu,
člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s
funkciou podľa osobitného predpisu.
3)Hlavný kontrolór v rámci svojej činnosti vykonáva kontrolu zameranú najmä na :
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
- plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a vnútorných predpisov obce
- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky
- hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
- hospodárenie s príjmami, výdavkami obce a finančné a účtovné operácie obce

- plnenie rozpočtu a záverečného účtu
- čerpanie účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých z fondov a dotácií štátneho
rozpočtu
4. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Pri vykonávaní vyššie uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
5.Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a
zamestnancov obce.
6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, dokladov
týkajúcich sa vedenia účtovníctva, zmlúv a ostatných dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu
jeho oprávnení
7.Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom
poradným.
8.Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií, evidenciu sťažností obyvateľov
Čl. 13
Postavenie a úlohy Obecného hasičského zboru
1. Obecný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov,
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
2. Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo po
schválení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, spravidla na návrh
Dobrovoľnej požiarnej ochrany, v súlade s podmienkami spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej
ochrany, v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
z. n. p..
3.Obecný hasičský zbor zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúcej zo zákona č.
314/2001 Z. z. Ochrane pred požiarmi, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
4.Obecný hasičský zbor :
a) vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc požiarnym
jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov
mimo územia obce
b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia
c) poskytuje technickú pomoc a podieľajú sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a mimoriadnych udalostí
d)podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy požiarnych hliadok a členov kontrolných
skupín
e) podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce
f) podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol
g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany
h) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu
5. Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecných hasičských zborov
upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru podľa zákona
č. 314/201 Z. z. O ochrane pred požiarmi a podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o
hasičských zboroch

Tretia časť
Účasť občana na samospráve obce

Čl. 14
Práva a povinnosti obyvateľov obce
1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a. orgánmi obce,
b. miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce
3) Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone
štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť
obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na
zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, novinách obce, webovej stránke obce.
4)Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom zriadení

Štvrtá časť
Riadenie obecnej samosprávy
Čl. 15
Zásady riadenia
1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu
pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym
orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich
vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože
obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií oboch orgánov
obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov
obce v rámci dobrých mravov, vzájomného rešpektovania, úcty a slušnosti.
3.Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za
svoj výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
Čl.16
Majetok obce
1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky
a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce je upravený osobitnou právnou úpravou ( zákon
č. 138/ 1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.) Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej
organizácií alebo príspevkovej organizácií, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah
nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských alebo
zriaďovateľských listinách týchto subjektov.
2. Majetok obce Štiavnické Bane sa používa najmä :
a ) pre verejné účely
b) na podnikateľskú činnosť
c) na výkon samosprávy obce
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. V každom jednotlivom prípade je obec
povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr.
doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti
aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.
3. Majetok 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 neobmedzila.
4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a

právnické osoby založené obcou alebo na Ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s
platnou právnou úpravou- najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a
uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť
aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce- pri zakladaní nadácií, peňažných
fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Štiavnických Baniach podľa
platnej právnej úpravy.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z
týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
8. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve
štátu, ktorý bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve, ktorý bol iných fyzických alebo právnických
osôb, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
9. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Orgány obce a organizácie sú
povinné najmä : a) udržiavať a užívať majetok
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými org.
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu
10. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku,
povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11. Za používanie majetku obce možno vyberať dane a poplatky v súlade s platnou právnou
úpravou.
12. V majetkovo- právnych veciach obce koná v jej mene starosta obce.
13. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Štiavnické Bane, ktoré
schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 60/ 2009 zo dňa 15.12.2009.
Čl. 17
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
roka.
2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 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.
3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria príjmy :
príjmy z majetku obce, príjmy z nájmu, výnosy z miestnych daní, poplatkov, podiely na daniach v
správe štátu, dotácie na výkon prenesených kompetencií, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z
pokút uložených za priestupky, výnosy z rozpočtových a príspevkových organizácií, iných
subjektov s majetkovou účasťou obce. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria výdavky : výdavky na
výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí pôžičky alebo úveru. O vyhlásení dobrovoľnej
zbierky alebo prijatí pôžičky alebo úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
5. Prebytok rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu
obce na ďalší kalendárny rok.
6. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.
7. Výsledky hospodárenia obce obsahuje Záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
8. 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.

Piata časť
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení
Čl. 18
Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva
1.Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva a v
zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a preto ho nemôže z funkcie
odvolať.
2. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje
jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, ale nemôže na jeho rokovaní hlasovať.
3. Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže
predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam, o
ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.
Čl. 19
Vzťah starostu a jeho zástupcu
Okruh úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta v
poverení zastupovaním starostu.
Čl. 20
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra
1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom je starosta obce povinný uzavrieť pracovnú
zmluvu.
2. Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
Čl. 21
Vzťah starostu a komisii
1. Prostredníctvom prednostu a pracovníkov obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a
administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.
2.Medzi komisiami a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 22
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení
1. Starosta medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich
organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku :
a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenie ich hlavných úloh.
Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.
2.Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako
predstaviteľa obce a najvyššieho výkonného orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.
Čl. 23

Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami
1.Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo. Predsedovia a
členovia komisii sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a
podriadenosti.
2.Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť
voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa navzájom
rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.
Čl. 24
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri
jeho kontrolnej činnosti a musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah
nadriadenosti a podriadenosti.

Šiesta časť
Ocenenia obce
Za zvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov môže obec udeliť :
a) Čestné občianstvo obce Štiavnické Bane
b) Odmeny
Návrhy na ocenenia môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta a občania obce
Čl. 25
Čestné občianstvo obce Štiavnické Bane
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce
Štiavnické Bane
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
3.O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Slávnostné odovzdanie
listiny sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Čl. 26
Kronika obce
1.Obec vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú
spoločensko politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom
o dobe a ľudoch, ktorí zveľadujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná
dokumentácia ( fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod. )
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverená osoba.
Čl. 27
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
1. Obec je povinná 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.

2. 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.
3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,
podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchrany prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií
prostredníctvom obecných hasičských zborov a v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými
osobami a organizáciami štátu.
5. Starosta 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.
6. 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, inak toto právo zanikne.
Čl 28
Záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Štiavnické Bane je základnou právnou normou obce Štiavnické Bane. Všetky
všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce
musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach 3/5
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Štatút obce Štiavnické Bane bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štiavnických Baniach
dňa 16.6.2011 uznesením č. 29/2011 .
Štatút obce Štiavnické Bane nadobúda platnosť a účinnosť dňom 17.6.2011

V Štiavnických Baniach dňa 16.6.2011

Stanislav Neuschl
starosta obce

