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Štatút obce Košeca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa 22.05.2014 v zmysle 
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov schvaľuje tento:  

 
 

Štatút obce Košeca 
 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút obce Košeca upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä 

postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia 

a nakladanie s majetkom obce, financovanie a rozpočet, ďalej pôsobnosť a postavenie obecného 

zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ustanovuje symboly obce , postup 

pri udeľovaní čestného občianstva a cien obce, ako aj vzťahy obce k štátnym orgánom a k 

ostatným subjektom.  

2. Štatút obce Košeca je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. 

 

 
Čl. 2  

 Postavenie obce 

 
1. Obec Košeca je samostatný územný  samosprávny a správny celok  Slovenskej republiky  

združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

2.  V katastrálnom území obce Košeca je zahrnuté územie Košece a Nozdrovíc. Zmeny územia obce 

Košeca možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.  

3. Obec je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi 

vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami 

obce.  

4.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe 

medzinárodnej zmluvy.  

 

 

Čl. 3 

 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti 

 

1.   Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.  

2.  Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností , 

ktoré sú zakotvené v ustanovení  § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len “zákon č. 369/1990 Zb.“/ .  

3.  Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecno-záväznými právnymi 

predpismi.  

4.  Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo 

v obci  platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v nej prihlásený na prechodný 

pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce Košeca . Tieto osoby však nemajú právo voliť 



orgány samosprávy obce a byt' do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých 

otázkach života a rozvoja 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 takéto úkony 

podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.  

2.  Samosprávu obce Košeca vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:  

a) orgánov obce  

     b) miestnym referendom  

c) zhromaždením obyvateľov obce.  

3. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s 

občianskymi združeniami, záujmovými združeniami obyvateľov obce a inými právnickými 

osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.  

4.  Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné 

nariadenia. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a 

medzinárodnými zmluvami, s ktorými NR SR vyslovila súhlas a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom.  

5.  Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe 

splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou, 

ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.   

6. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj 

spôsob kontroly plnenia týchto nariadení, upravuje zákon č. 369/1990 Zb..  

7. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb., v ďalších 

zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

 
Čl. 5 

 Majetok obce 
 

1. Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj 

pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa osobitného zákona1/ alebo 

ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe 

osobitného zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.  

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.  

3. Majetok obce sa používa najmä:  

a) pre verejné účely  

b) na výkon samosprávy obce  

c) na podnikateľskú činnosť  

4. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať . Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje 

inak.  

__________________________ 
1/ 

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 



5. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.  

6. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné 

priestranstvá/, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie 

obec neobmedzila.  

7. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon1 , všeobecne záväzné nariadenia 

a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.  

 

 Čl. 6 

Hospodárenie s majetkom obce 

 

1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce 

v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.  

2.   Sú povinné najmä:  
 udržiavať a užívať majetok  

 chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím  

 používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, 

 viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu2/.  
3. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, 

ktorým je jej rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu 3/. 
Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú 
neplatné.    

4. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorú im 
obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený 
a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súlade 
s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu1/, 
Zásadami hospodárenia a nakladania  s majetkom obce Košeca v súlade s ustanoveniami tohto 
Štatútu.  

5. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže 
zo svojho majetku založiť právnickú osobu.4/ 

 
Čl. 7 

Rozpočet obce 
 

1. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet 
obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtom obce sa riadi 
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou 
rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 5/ 

2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce, to platí aj o záverečnom 
účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. 

3. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a rozsah, 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 6/. 

___________________________________ 
2/

 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
3/ 

§ 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
4/

napr. § 56 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov 
5/ 

§ 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  
6/

napr. zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p, zákon č. 523/2004 Z.z      
     o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. 



4. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky,  v ktorých 
sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo 
zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení 
obce a všeobecne záväzných nariadení  ako aj zmlúv. 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny/s výnimkou účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu/, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný 
účet obce.  

6. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona2/. Ročnú účtovnú závierku obce overuje 
audítor.7/ Audítor overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a ďalšie skutočnosti ustanovené 
osobitným zákonom6/. 

 
Čl. 8 

Financovanie obce  
 

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z 
ďalších zdrojov.  

2. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitného predpisu 8/ sú:  
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu9/ 
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej 

rozpočtových organizácií 
c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce 
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou 
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce 
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu10/  
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade 

so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov 
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok 
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu 

zmlúv podľa osobitných predpisov11/ 
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel 
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. 

3. Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy uvedené v čl. 7 bod 2 písm. a) až f), a ak tak 
ustanoví osobitný predpis aj príjmy uvedené pod písm. k).  O použití vlastných príjmov rozpočtu 
obce rozhoduje obec samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú 
darované prostriedky použiť. 

4. Príjmy rozpočtu obce uvedené v čl. 7 bod 2 písm. g) až j) môže obec použiť len v súlade s účelom, 
na ktoré sa poskytli.  

5. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, 
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, 
návratné zdroje financovania a združené prostriedky.  

 
 
__________________________ 
7/

 zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch , audite a dohľade nad výkonom auditu v z.n.p. 
8/ 

§ 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  
9/

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. 
10/

zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. 
11/

napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 
 
 
 



Čl.9  
Viacročný rozpočet 

 
1. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú 

v rámci pôsobnosti obce vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane 
programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.  

2. Viacročný rozpočet tvoria:  
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok 
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku 
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) 

3. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce.  
4. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v čl. 9 bod 2 písm. b) a c) nie sú záväzné. 

 
Čl. 10 

Rozpočtové provizórium 
 

1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. 
decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho 
rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom 
mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce. 
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade 
s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené 
počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.  

2. Počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou 
ustanovuje osobitný predpis12/. 

3. Obec schvaľuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra bežného roka. 
Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom 
obce po jeho schválení.  

 
Čl. 11 

Orgány obce 
 

1. Orgánmi obce sú:  
a) obecné zastupiteľstvo 
b) starosta obce /ďalej len „starosta“/ 

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné 
a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj 
ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný predpis13/. 

3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:  
a) komisie obecného zastupiteľstva /ďalej len „komisie“/ 

 
Čl. 12  

Obecné zastupiteľstvo 
 

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 
voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis14/. 

___________________________________ 
12/

 napr. § 6 a §9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. 
13/

napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v z.n.p. 
14/

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v z.n.p. 

 



2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné 
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v rozmedzí 7 až 9 poslancov. Funkčné obdobie 
obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.  

3.  Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou 
a) starostu, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol 

zvolený, 
d) podľa osobitného zákona 15/ 

4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:  
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 

schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 
s ním, 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzatvorenú podľa § 
20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky 
za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom 
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života 
obce,   

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať 

o prijatí úveru alebo pôžičky, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať 

zhromaždenie obyvateľov obce, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení 

podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., 
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh 
starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce /ďalej len „hlavný kontrolór“/, určiť rozsah 
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov, 

l) 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, 

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 

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, prípadne znelku obce, 
q) schvaľovať zmluvy, ktorých predmetom je zriadenie spoločného obecného úradu. 

5. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia, 
prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva.  
 

____________________________ 
15/

 napr. zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry v z.n.p. 



Čl. 13 
Miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce 

 
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, 
b) odvolanie starostu, 
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov, 
d) zmenu označenia obce. 

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa ods. 1. písm. a), ak sú 
splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone č. 369/1990 Zb.. 

3. Obecné zastupiteľstvo  
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak 

1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, 
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej 

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo 

nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.  
4.  O návrhu podľa ods. 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých poslancov.  
5. Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí 

nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú na vyhlásenie 
miestneho referenda  o odvolaní starostu /ods. 3 písm. a) prvý bod/. Ak petícia spĺňa náležitosti 
ustanovené osobitným zákonom16/a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 2, obecné 
zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície 
obci; to platí aj v prípade petície podľa ods. 3 písm. a) prvého bodu.  

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 
dôležitých veciach samosprávy obce.  

7. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a), b)  a d) a ods. 6 tak, aby 
sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda. 

8. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie 
a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.  

9. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému 
voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia 
uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, 
otázku alebo otázky, ktoré obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas  
konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej 
lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým. 

10. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov 
miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní 
od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.  

11. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravuje osobitné všeobecne záväzné nariadenie 
obce.  

12. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce 
alebo jej časti.  

 
__________________________________ 
16/

 zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. 

 
 

 
 
 



Čl. 14 
Starosta 

 
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu e verejná 

funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob 
voľby upravuje osobitný zákon.14/ 

2. 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.  

3. Starosta najmä:  
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon č. 369/1990 Zb. 

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 vlajku, pečať a erb obce, 
g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce, 
h) vykonáva občianske obrady a slávnosti a určuje svojich zástupcov na ich vykonávanie. 

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje 
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich 
schválenia obecným zastupiteľstvom. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva 
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 rozhodnutia starosta nemôže 
pozastaviť. O pozastavení výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva bude starosta obce písomne 
informovať poslancov obecného zastupiteľstva. 

5. Ustanovenie ods. 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na 
uznesenie o vyhlásené miestneho referenda o odvolaní starostu.  

  
Čl. 15 

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.  

2. Zástupca starostu môže byť len poslanec. 
3. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  
4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 
 

Čl. 16 
Hlavný kontrolór  

 
1. Hlavného kontrolóra volí na šesť rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Jeho funkčné obdobie sa 

začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon č. 369/1990 Zb. neustanovuje inak, vzťahujú 

sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného 
predpisu17/.  

3. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.  



4. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.  

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.  

6. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu:  
a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 
predpisov18/, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych prepisov vrátane 
nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania 
interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi, 

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom 
v obci obvyklým, 

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce 
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 
zasadnutí, 

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 
60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.  

7. Kontrolnej činnosti podlieha:  
a) obecný úrad, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 
dotýkajúcom sa tohto majetku, 

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné 
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania 
s týmito prostriedkami, 

8. Obec Košeca nezriaďuje útvar hlavného kontrolóra. 
9. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva 

a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých 
potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.  

10. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 6 hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným 
úradom.  

11. Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra a zánik výkonu funkcie hlavného kontrolóra upravuje 
zákon č. 369/1990 Zb.. 

 
Čl. 17 

Komisie obecného zastupiteľstva 
 
1. Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné 

zastupiteľstvo.   
_______________________ 
17/

 zákon č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p 
18/ 

zákon č. 278/1993 Z.z. o správ majetku štátu v z.n.p. 

 



2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie:  
a) Komisiu výstavby a územného plánovania 
b) Komisiu financií, investícií a rozvoja  
c) Komisiu kultúry  
d) Komisiu pre školstvo, mládež a šport  
e) Komisiu na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti 
f) Komisiu sociálnu a ZPOZu  
g) Komisiu pre životné prostredie  
h) Komisiu na ochranu verejného záujmu  

3. V prípade potreby a vhodnosti zriadi obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne môže komisie 
zlúčiť alebo zrušiť. 

4. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.  
5. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu , ktorým je vždy poslanec a členov komisie a vymedzuje im 

úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, 
tajomníka komisie a členov.  

 
 Predseda komisie:  
- riadi a organizuje komisiu, zvoláva jej zasadnutie a riadi jej priebeh, spoločne s tajomníkom 

komisie pripravuje program zasadnutia  
- zostavuje plán činnosti  
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva  
- zastupuje komisiu navonok.  

 
 Tajomník komisie:  
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činnosti komisie, v prípade neschopnosti 

alebo neprítomnosti predsedu komisie preberá jeho povinnosti a riadi a organizuje komisiu, 
zvoláva jej zasadnutie a riadi jej priebeh  

- zabezpečuje prípravu programu komisie  
- vedie písomnú agendu, záznamy o zasadnutiach komisie súvisiace s činnosťou komisie  
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverila.  

6.  Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:  
 vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, k dôležitým otázkam života obce a 

dôležitým pre obec - investičným zámerom.  
 vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci, kontrolujú ako 

sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, pripomienky obyvateľov obce.  
7.   Komisie sa schádzajú podľa potreby.  
8. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v 

samostatnom Rokovacom poriadku komisie.  
9.   Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu má osobitné postavenie a zloženie, vyplývajúce 

z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 18 

 Obecný úrad 
 

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, 
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

2. 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.  

3. Prácu obecného úradu riadi starosta. 
4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, kompetencie 

zamestnancov, ich vzájomné vzťahy ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý 
vydáva starosta.  

5. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.  
 

Čl. 19 
Prednosta obecného úradu 

 
1. V obci Košeca je zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Prednosta je zamestnancom obce, 

ktorého vymenúva a odvoláva starosta.  
2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.  
3. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledujúce úlohy:  

a) Organizuje, riadi a kontroluje prácu obecného úradu, 
b) Zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu 
c) Podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
d) Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným 

4. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta.  
 

Čl.20 
Poslanci obecného zastupiteľstva 

 
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. 
2. Poslanci dbajú o to, aby si svoje povinnosti plnili riadne, ochraňovali záujmy obce, dodržiavali 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy a pri výkone funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich uplatňovali podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia. 

3. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za 
jej výkon poskytuje obec poslancom odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 
výkonu funkcie v súlade so zásadami odmeňovania poslancov.  

4. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich 
z pracovného alebo obdobného pomeru.  

5. Mandát poslanca zaniká:  
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný 

čin, ak výkon trestu odňatia slobody  nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, 
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 
h) v prípadoch uvedených v čl. 12 ods. 3 tohto štatútu 
i) zrušením obce, 
j) smrťou 

6. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice 
alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému 
úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.  

7. Poslanec je povinný skutočnosti podľa ods. 5 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.  
 

 
 



Čl. 21 
Práva a povinnosti poslancov 

 
1. Poslanec je povinný najmä:  

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 
b) zúčastňovať sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov, 
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov  

2. Poslanec je oprávnený najmä:  
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, 
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo 

veciach týkajúcich sa ich činností, 
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci 

podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, 
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 

uskutočňujú orgány obce, 
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 

poslaneckej funkcie. 
 

 
Čl. 22 

Spolupráca obcí a medzinárodná spolupráca 
 

1. Obec môže spolupracovať s inými obcami /mestami/:  
a) na základe zmluvy uzatvorenej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, 
b) na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, 
c) zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona 

2. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami 
obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.  

3. Zmluva uzatvorená na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas 
alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať 
písomnú formu , inak je neplatná. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím 
osobám zo zmluvy uzatvorenej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci 
zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.  

4. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. Združenie je právnická osoba. Združenie obcí vzniká dňom 
registrácie v registri združení obcí.  

5. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné 
prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd/, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny 
cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh 
obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.  

6. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú 
jeho stanovy.  

7. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať 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. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom 
združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a 
s medzinárodnými zmluvami, s ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným 
záujmom. 



Čl. 23 
Spolupráca s právnickými osobami a fyzickými osobami 

 
1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s úradmi štátnej správy, 

právnickými a fyzickými osobami, ako aj s ďalšími štátnymi orgánmi /napr. prokuratúra, polícia, 
súdy/, ako aj so samosprávnymi krajmi.  

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými 
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, 
ktoré pôsobia na území obce.  

 
Čl. 24 

Symboly obce 
 

1. Obecné symboly sú:  
a) Erb obce 
b) Vlajka obce 
c) Pečať obce  

/Príloha č. 1: grafické vyobrazenie symbolov obce/ 
2. Erb obce bol uznaný heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR a v roku 2007 bol prijatý 

a schválený obecným zastupiteľstvom v Košeci a má túto podobu:  
- V červenom štíte zlatovlasá zlatým prstencom nimbovaná Panna Mária so zlatou uzatvorenou 

korunou na hlave, v modrom rúchu a striebornom plášti, vľavo pred sebou so strieborným 
zlatovlasým Ježiškom držiacim zlaté zemské jablko – to všetko sprevádzané piatimi zlatými 
osemhrotými hviezdami – po bokoch vždy dvoma nad sebou postavenými a ďalšou v päte 
štítu 

3. Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, červenej, bielej, 
modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, 
siahajúcimi do tretiny listu.  

4. Listiny s erbom obce a vlajkou obce sa používajú pri korešpondencii obecného úradu.  
5. Právo použiť a používať erb obce a vlajku obce je viazané na súhlas starostu, ktorý sa vydáva 

maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu a obecnej vlajky uvedenie 
v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu a vlajky. Žiadosť musí obsahovať:  
 Grafický návrh, spôsob použitia erbu alebo vlajky 
 Obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu 

6. Erb sa používa na:  
 Pečiatku obce 
 Insígniách starostu 
 Listinách o udelení čestného občianstva obce Košeca 
 Budovách, kde má sídlo Obecný úrad Košeca 
 Označenie katastrálneho územia obce 
 V rokovacích miestnostiach orgánov obce 
 Na označenie vozidiel obce 

7. Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOŠECA. Pečať má 
priemer 35 mm.  

 
Čl. 25 

Ocenenia obce 
 

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť toto ocenenie:  
a) Čestné občianstvo obce 

2. Starosta obce môže udeliť ocenenie – cena starostu.  



3. Evidenciu o udelených oceneniach vedie Obecný úrad. Zápis o udelení ceny sa uvedie aj v kronike 
obce Košeca, pričom zápis obsahuje meno a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj 
stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené ceny.   

 
Čl. 26 

Cena starostu 
 

1. Cenu starostu udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
obce a jej obyvateľov.  

2. Cenu starostu tvorí vecný dar v hodnote max. 50 eur. 
3. Kandidátov na cenu vyberá starosta podľa vlastného rozhodnutia. 
 

Čl. 27 
Čestné občianstvo obce 

 
1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej 

záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce. Čestné občianstvo 
je možné udeliť aj „in memoriam“. 

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu alebo 
poslancov 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina opatrená pečaťou obce, ktorú podpisuje starosta 
obce. Listinu je možné vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku 
oceneného.  

4. Slávnostné odovzdanie listiny ocenenému sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto udalosti zapisuje do Kroniky obce.  

 
Čl. 28 

Kronika obce 
 

1. Obec vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.  
2. Zápisy do kroniky dokumentujú spoločensko-politický a ekonomický vývoj obce a sú 

bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné 
spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia ako sú fotografie, dokumenty, 
zvukové záznamy a pod.. 

3. Zápisy do kroniky spracováva kronikár, ktorého ustanovuje starosta obce.  
 

Čl. 29 
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách 

 
1. 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.  

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm 
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb 
plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred takýmito živelnými udalosťami.  

3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaných občanov, podľa 
možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.  

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií 
prostredníctvom dobrovoľného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými 
osobami a organizáciami štátu.  



5. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla vecné plnenie alebo osobný úkon pri záchranných 
prácach alebo odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti má právo na náhradu účelne 
vynaložených nákladov v zmysle platných právnych predpisov.  

 
Čl.30 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút obce Košeca je základnou právnou normou obce Košeca.  
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Košeca 3/5 väčšinou 

prítomných poslancov.  
3. Štatút obce Košeca bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 22.05.2014, uznesením č. 

45/2014.  
4. Štatút obce Košeca nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút obce Košeca schválený Obecným 

zastupiteľstvom Košeca dňa 17.03.2011, uznesením č. 56/2011.  
 
 
V Košeci dňa 26.5.2014 
 
 
 
 
 
        Radomír Brtáň 
                                                                                                            starosta 

 
 

 


