Obecné zastupiteľstvo vo Vinohradoch nad Váhom na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec
Vinohrady nad Váhom

ŠTATÚT OBCE

2011
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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1) Štatút obce Vinohrady nad Váhom (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej
samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, rieši tieţ vonkajšie vzťahy obce
a prístup k informáciám.
2) Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

1)

2)

3)
4)

Vymedzenie samosprávy
§2
Základné ustanovenia
Obec je samostatný územný samosprávy a správny celok Slovenskej republiky; zdruţuje osoby, ktoré
majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným
majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený v zákone SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení moţno len zákonom a medzinárodnou
zmluvou.
Obec má svoj názov obec Vinohrady nad Váhom .
§3
Vymedzenie územia

1) Obec Vinohrady nad Váhom (ďalej len „obec“), je samostatný samosprávny územný celok
Slovenskej republiky, ktorý tvorí jedno katastrálne územie o výmere 1 070 ha, zdruţujúci
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Zmeny územia obce moţno vykonať len v súlade s osobitnými predpismi. Miestne názvy obce
sú : Svätá Chrast, Ruţová hora, Stará hora, Predná hora, Nová hora, Zlatá hora, Hulácka,
Paradič, Kamenica a Pográň.

§4
Symboly obce
1) Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
2) Symboly obce sú:
a) erb,
b) vlajka,
c) pečať obce.
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3) Vyobrazenie erbu, vlajky a pečate tvorí Príloha č. 1 tohto štatútu.
4) Právo pouţiť a pouţívať symboly obce je viazané na písomný súhlas starostu obce. V písomnej
ţiadosti sa uvedie forma a spôsob pouţívania symbolov obce. Ţiadosť musí obsahovať :
grafický návrh, spôsob pouţitia a obdobie na ktoré sa ţiada vydanie súhlasu.
5) Erb obce sa pouţíva na: pečatidlo obce, insígnie starostu, listinách o udelení čestného občianstva,
ceny a uznania obce Vinohrady nad Váhom, budove, kde má sídlo obecný úrad, v úradnej
miestnosti starostu obce, označovanie katastrálneho územia obce, v rokovacej miestnosti orgánov
obce, na preukazoch poslancov a zamestnancov obce, na tlačovinách a publikáciách obce, v
záhlaví dokumentov, listín, písomností, tlačovín orgánov obce, na reklamných a propagačných
materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce.
6) Všetci pouţívatelia symbolov obce musia tieto symboly pouţívať dôstojne a nedopustiť ich
poškodenie a hanobenie.
DRUHÁ ČASŤ
Orgány samosprávy
§5
Základné ustanovenia
1) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány,
ktorými sú najmä:
a) komisie obecného zastupiteľstva,
b) obecná rada,
c) orgány potrebné na samosprávu obce (obecný úrad).
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupitelstvo.
V obci Vinohrady nad Váhom obecná rada nie je zriadená.
3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné
orgány a určuje im náplň práce,. napr. podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.

§6
Obecné zastupiteľstvo
1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zloţený z poslancov volených v priamych
voľbách obyvateľmi obce.
2) Obecné zastupiteľstvo pred voľbami určí na celé volebné obdobie počet poslancov. V obci
Vinohrady nad Váhom je moţné určiť 7 aţ 9 poslancov. Pre volebné obdobie rokov 2010 – 2014
obecné zastupiteľstvo určilo 8 poslancov.
3) Funkčné obdobie poslancov končí zloţením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
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Úlohy obecného zastupiteľstva:
1)
2)

3)
4)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach ţivota obce Vinohrady nad Váhom
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ustanovení zákona
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý uţíva, schvaľovať
najdôleţitejšie 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 uzavretú podľa §20 ods.1
zákona, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôţičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môţe zmeny rozpočtu
vykonávať starosta obce,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
ţivota obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných
prepisov, pokiaľ sa neuznesie, ţe rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa §
11a ods. 4 zákona, okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa
rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona,
e) určovať náleţitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôţičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôleţitejších otázkach ţivota a rozvoja obce a zvolávať
verejné zhromaţdenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) 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,
i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a
jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,
k) 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,
l) schvaľovať zdruţovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v zdruţeniach, ako aj zriadenie
spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
n) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
o) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce.
Obecné zastupitelstvo si môţe vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke ţivota obce .
Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania
obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a
prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly
plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací
poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom.
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§7
Starosta obce
Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce
v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná a jeho funkčné obdobie sa skončí zloţením sľubu
novozvoleného starostu .
2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho 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 zastupitelstvo 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.
3) Starosta môţe pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, ţe odporuje
zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, ţe ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6 zákona.
V takomto prípade starosta písomne zdôvodní svoje rozhodnutie obecnému zastupiteľstvu do
najbliţšieho zasadnutia OZ. Zdôvodnenie musí byť podloţené konkrétnymi faktami.
1)

§8
Zástupca starostu
1) Starosta obce Vinohrady nad Váhom má jedného zástupcu, ktorého svojím zastupovaním poverí
starosta na celé funkčné obdobie a to z radov poslancov obecného zastupiteľstva.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon
funkcie. Starosta môţe zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak tak urobí, poverí zastupovaním
ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods.1 písm. c aţ i
zákona), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí
zloţením sľubu novozvoleného starostu.

§9
Komisie obecného zastupiteľstva
1) Obecné zastupiteľstvo môţe zriadiť, prípadne zrušiť stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a
poradné orgány - komisie, ktoré nemajú oprávnenie vykonávať rozhodnutia za obec a obecné
zastupiteľstvo. Sú len poradným orgánom s obmedzenou právomocou. Ich úlohou je napomáhať
starostovi obce a zamestnancom obecného úradu vo výkone ich činností.
2) Obecné zastupiteľstvo vo Vinohradoch nad Váhom zriaďuje nasledovné komisie:
a) ekonomickú,
b) sociálnu,
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c) výstavby, územného plánovania a ţivotného prostredia,
d) pre školstvo, šport, mládeţ, kultúru a náboţenstvo,
e) pre verejný poriadok a susedské vzťahy,
f) na ochranu verejného záujmu.
§ 10
Obecný úrad
1) Obecný úrad organizačne a administratívne zabezpečuje veci obecného zastupiteľstva, starostu a
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2) Obecný úrad najmä :
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou
ako aj miestom odosielaných písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a
komisií,
c) vypracováva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
§ 11
Hlavný kontrolór
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupitelstvo
(§ 18 zákona)
1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov.
2) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme.
3) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať, alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
4) Kontrolnú činnosť vykonáva nezávislé a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
činnosti.
5) Kontrolnej činnosti podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom
obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na uţívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa
tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.
6) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
uţíva podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrolu vybavovania sťaţností a
petícií, kontrolu dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce,
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodrţiavania interných predpisov
6

obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi a obecným
zastupiteľstvom.
7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

TRETIA ČASŤ
§ 12
Zapojenie občanov do činnosti samosprávy
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) zhromaţdením 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 najmä : priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva,
na zhromaţdení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, miestnymi novinami, informačnými
letákmi, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.
4) Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce, pokiaľ
osobitný zákon neupravuje inak.
5) Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 13
Zverejňovanie
1) Úradná tabuľa obecného úradu sa nachádza pred budovou obecného úradu a je prístupná verejnosti.
2) Pod obvyklým spôsobom zverejňovania informácií sa v rámci obce rozumie hlavne vyvesenie
informácie v písomnej forme na úradnej tabuli obecného úradu a na internetovej stránke obce.
3) Okrem toho môţe obec v záujme posilnenia prístupu k informáciám vyuţiť vysielanie v miestnom
rozhlase, tabule oznamov obecného úradu na území obce.
4) Na úradnej tabuli obecného úradu a na internetovej stránke obce musia byť v zmysle zákona
zverejnené:
a) všeobecne záväzné nariadenie,
b) návrh rozpočtu obce,
c) návrh záverečného účtu obce,
d) návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva,
e) uznesenie obecného zastupiteľstva,
f) návrh na zavedenie verejnej dávky v zmysle zákona,
g) zvolanie zhromaţdenia občanov,
h) výsledky miestneho referenda,
i) ďalšie listiny v súlade s právnymi predpismi.
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5) Pri zverejňovaní informácií obec koná v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
6) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na
úradnej tabuli v obci pred obecným úradom najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce
s adresou www.vinohradynadvahom.eu v tej istej lehote.
7) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob
kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.

PIATA ČASŤ
Organizácia a riadenie obecnej samosprávy
§ 14
Zásady riadenia

1) Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu
pôsobnosť. Kaţdý 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, pretoţe
obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch
orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca
obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
3) Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej
výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
4) Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom
úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich
pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.
5) Kompetenčné spory medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné
zastupiteľstvo.
§ 15
Systém, stupne riadenia a organizačná štruktúra
Systém riadenia obecnej samosprávy je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými
vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti. Obec Vinohrady nad Váhom je zriaďovateľom
základnej školy, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Okrem nej je v obci zriadená materská
škola bez právnej subjektivity a inštitút obecného úradu.
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ŠIESTA ČASŤ
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení
§16
Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva
1) Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva a
zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a preto ho nemôţe z
funkcie odvolať.
2) Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje
jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, ale nemôţe na jeho rokovaní hlasovať.
3) Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, ţe starosta môţe
predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam, o
ktorých sa domnieva, ţe odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.
4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a) starostovi plat a odmenu,
b) náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku v prípade skončenia funkčného obdobia starostu.
§ 17
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra
1) S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú
zmluvu.
2) Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
3) Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak zákon
neustanovuje inak.
§ 18
Vzťah starostu a komisií
1) Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci pre
komisie obecného zastupiteľstva.
2) Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

§ 19
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení
1) Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich organizačných
jednotiek a zariadení najmä na úseku
a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodrţiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenia ich hlavných úloh.
9

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.

§ 20
Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami
1) Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môţe len obecné zastupiteľstvo. Predsedovia a
členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a
podriadenosti.
2) Jednotlivé komisie na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť
voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný a kontrolovaný orgán sa vzájomne
rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.
§ 21
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
1) Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a
pri jeho kontrolnej činnosti sú povinní vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi
nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

SIEDMA ČASŤ
§ 22
Vonkajšie vzťahy
V mene obce ako právnickej osoby koná a vystupuje navonok v zmysle zákona a súvisiacich
predpisov starosta obce ako najvyšší výkonný orgán obce.
Podpisuje všetky úradné listiny a dokumenty v mene obce, všetky rozhodnutia, zmluvy medzi
obcou a inými právnickými osobami, fyzickými osobami týkajúce sa majetku obce a s majetkom
obce súvisiacimi.
Starostu obce v jeho funkcii zastupuje zástupca starostu v prípadoch presne vymedzených v
písomnom poverení starostu obce v súlade so zákonom.
Starosta obce môţe v odôvodnených prípadoch preniesť svoju právomoc podpisovať listiny v
mene obce a rozhodnutia vo svojom mene na iného zamestnanca obce len písomným
delegovaním tejto právomoci.
Starosta obce môţe v odôvodnených prípadoch písomne splnomocniť konať a vystupovať v
mene obce zamestnanca obce v súdnych sporoch, vo veci prípravy a rozhodovania v správnom
konaní a pod.
V mene organizačných zloţiek obecného úradu, v rámci právomocí vymedzených zákonom
obecnému úradu, konajú a vystupujú navonok i zamestnanci obecného úradu podľa príslušnosti k
prejednávanej veci.
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ÔSMA ČASŤ
§ 23
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa štatút obce Vinohrady nad Váhom zo dňa 1. októbra 1991.
2) Tento Štatút obce Vinohrady nad Váhom schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 06. 06. 2011 uznesením č. 71/2011
3) Štatút nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2011.
4) Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.
5) Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť v súlade s týmto
štatútom.
6) Gestor normy je starosta obce na zabezpečenie priebeţnej aktualizácie štatútu.

Vinohrady nad Váhom , dňa 07. júna 2011

Ing. Eva Hanusová
starostka obce
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