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Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 1/2015 – Štatút obce Chorvátsky
Grob, s tým že účinnosť nadobudne 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce
B. žiada
starostu obce zverejniť schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob
1/2015 – Štatút obce Chorvátsky Grob spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie:
ZA: 11

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Návrh VZN obce Chorvátsky Grob :
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 1/2015 - Štatút obce Chorvátsky
Grob
Obec Chorvátsky podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre katastrálne územie obce Chorvátsky Grob vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
ŠTATÚT OBCE CHORVÁTSKY GROB
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
1. Štatút Obce Chorvátsky Grob (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon”) v podmienkach obce Chorvátsky Grob (ďalej len „obec ”).
2. Štatút je základným normatívnym a organizačným predpisom obce.
3. Pri výklade ustanovení tohto Štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone
samosprávy upravenú zákonom1, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a
potreby jej obyvateľov.
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§ 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Článok 2
Postavenie a pôsobnosť obce
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
združujúcim osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt.
2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 2, samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať
povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
Článok 3
Územie obce
1. Územie obce tvorí katastrálne územie Chorvátsky Grob. Územie obce je vyznačené na
pripojenej snímke z mapy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Štatútu.
2. Obec sa člení na ulice, námestia a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Tieto
názvy určuje a mení obec nariadením.
Článok 4
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce v miestnom referende,
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce. V súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné
služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú
vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
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§ 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten kto :
a) má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci trvale pracuje a platí miestnu
daň alebo miestny poplatok,
b) sa zdržuje v obci a je v nej prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
Na osoby uvedené v tomto odseku sa nevzťahuje ustanovenie ods. 2 písm. a), a b) tohto
článku.
Článok 5
Vzťahy obce k štátu a iným subjektom
1. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam
pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi
štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných
zastupiteľstiev. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie
vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými
zákonmi.
2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel
uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia
obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca
obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov
obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
3. 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, ktorými je
Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.
4. 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.
DRUHÁ ČASŤ
Samospráva obce
Článok 6
Výkon samosprávy
1. Obec samostatne vykonáva a rozhoduje o všetkých úkonoch súvisiacich so správou obce
a jej majetku a veciach, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje zákon, ak takéto
úkony nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba; samosprávnu
pôsobnosť obec vykonáva podľa zákona3.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
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c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia.
4. Výkon samosprávy obyvateľmi obce podrobnejšie upravuje zákon.
Článok 7
Orgány obce
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon,
stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
3. Kontrolným orgánom obce je hlavný kontrolór obce.
Článok 8
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce a rozhoduje o základných otázkach života obce podľa
zákona4. Počet členov obecného zastupiteľstva určuje obecné zastupiteľstvo pred
voľbami orgánov samosprávy obce.5
2. Podrobnejšie činnosť obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.
3. Právomoci obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní úkonov, týkajúcich sa majetku obce,
upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce.
4. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií z radov občanov,
finančné náležitosti sobášiacich poslancov určujú Zásady odmeňovania poslancov a
členov komisií obecného zastupiteľstva.
Článok 9
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len "poslanec") nadobúda svoje práva a
povinnosti poslanca zložením zákonom predpísaného sľubu.
2. Pri výkone svojej funkcie sa poslanci riadia obecnými záujmami. Poslanci vykonávajú
svoje povinnosti v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
3. Poslanec je povinný najmä :
a) zúčastňovať sa na zasadaní obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
b) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
c) obhajovať záujmy obce a jeho obyvateľov,
d) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
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§ 11 až 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

4. 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 činnosti,
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.
Článok 10
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sa skladajú z poslancov a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom, nemajú však rozhodovaciu právomoc.
2. Komisia na úseku, pre ktorý je zriadená, najmä:
a) vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie obecného
zastupiteľstva,
b) vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce a
predkladá ich na rokovanie obecného zastupiteľstva, orgánom obce a starostovi a
spolupracuje s obecným úradom v rámci svojej pôsobnosti,
c) podieľa sa na kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a
petícií obyvateľov obce,
d) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
3. Činnosť komisií podrobnejšie upravuje Rokovací poriadok komisií obecného
zastupiteľstva.
4. Komisie sa zriaďujú spravidla na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa
potreby pre dané volebné obdobie orgánov samosprávy.
Článok 11
Starosta
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený v priamych voľbách obyvateľmi
obce.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom.
3. Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva 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.
4. Ďalšie práva a povinnosti starostu ustanovuje zákon6.
Článok 12
Zástupca starostu
1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení
a v prípadoch stanovených zákonom. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
2. Plat zástupcu starostu určuje svojím rozhodnutím starosta.
3. Ďalšie práva a povinnosti zástupcu starostu ustanovuje zákon 7.
Článok 13
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva,
starostu a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvo.
2. Prácu obecného úradu riadi starosta.
3. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje
Organizačný poriadok obecného úradu.
4. Obecný úrad zabezpečuje aj plnenie úloh ustanovených zákonom8.
Článok 14
Hlavný kontrolór
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Plat hlavného kontrolóra je stanovený podľa
zákona.
3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a v súlade so zákonom9.
Článok 15
Vonkajšie vzťahy
1. Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona starosta10.
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2. V rozsahu určenom v písomnom poverení od starostu je oprávnený vystupovať v mene
obce aj zástupca starostu alebo zamestnanec obce.
3. Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo
splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva z
organizačných predpisov.
4. Príslušní vedúci zamestnanci (napr. vedúci oddelení obecného úradu, vedúci
organizačných jednotiek a pod.) sú oprávnení v rozsahu stanovenom Organizačným
poriadkom obecného úradu vystupovať v mene zverených organizačných jednotiek.
5. Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach v
mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa Organizačného poriadku
obecného úradu.
Článok 16
Zverejňovanie
1. Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií11, je nástenná tabuľa
umiestnená pred budovou Obecného úradu a má označenie „Úradná tabuľa Obce
Chorvátsky Grob”.
2. Obvyklým spôsob zverejnenia12 je v obci okrem zverejnenia na úradnej tabuli aj
zverejnenie na internetovej stránke obce. Oficiálna internetová stránka obce má adresu
www.chorvatskygrob.sk.
3. V prípadoch na to vhodných sa informácie zverejnia aj na informačných tabuliach v obci.
4. V prípade rozsiahlejších dokumentov sa na úradnej tabuli alebo aj na internetovej stránke
obce uverejní miesto zverejnenia plného textu a doba, po ktorú je zverejnenie textu k
dispozícii, obvykle v sídle obecného úradu.
5. Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné na požiadanie na
obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu a sú prístupné v elektronickej forme na
internetovej stránke obce.
TRETIA ČASŤ
MAJETOK A HOSPODÁRENIE OBCE
Článok 17
Majetok obce
1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, všetky
pohľadávky a iné majetkové práva obce a subjektov založených alebo vytvorených
obcou.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, používa sa najmä:
a) na verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy obce.
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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 subjekty a
právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v
súlade s platnou právnou úpravou, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym
zákonníkom.
5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce je možné použiť na plnenie záväzkov a
uspokojovanie potrieb obce a činnosť samosprávnych orgánov obce.
6. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
8. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad a organizácie založené
obcou v súlade s platnou právnou úpravou.
9. Majetok obce a nakladanie s ním upravujú “Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom obce”.
Článok 18
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako
aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
b) výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy.
2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov.
3. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami,
samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Na plnenie
úloh spoločných pre viac obcí, obec môže združiť finančné prostriedky.
4. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát
záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
5. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o
zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky, o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú
obyvatelia obce formou miestneho referenda. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o
prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
Článok 19
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného
kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
3. Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na 15
dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o
návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie
úveru.
4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce
alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
5. Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s
prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.
6. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového
roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce
rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase
rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.
7. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti
ustanovené osobitnými zákonmi13.
8. Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane
úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie
mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k
štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja sú ustanovené osobitnými
zákonmi14.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SYMBOLY OBCE
Článok 20
Symboly obce
1. Obec má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy.
2. Symboly obce sú
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) pečať obce,
3. Vzory symbolov obce sú vyobrazené v prílohe č. 2.
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Článok 21
Erb obce
1. Erb obce pozostáva z červeného štítu uprostred žltej pažite, kde sa nachádza strieborná
lebka v hrobe, z ktorého vyrastá zlatý kríž so strieborným ukrižovaným Kristom so zlatou
tŕňovou korunou a zlatou zásterou. Nad ramenami kríža sú strieborné písmená INRI. Na
pažiti vpravo z pravého okraja štítu vyrastá strieborný kostol so zlatou strechou, vľavo sa
nachádza zlatý strom so strieborným kmeňom.
2. Erb obce sa používa
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listine o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznania obce,
d) na sídle obecného úradu,
e) na označenie hraníc územia obce,
f) v rokovacej miestnosti orgánu obce a úradnej miestnosti starostu,
g) na preukaze poslanca a zamestnanca obce,
h) na všeobecne záväznom nariadení obce, uznesení alebo rozhodnutí orgánu obce,
osvedčení oprávnenia a významnej skutočnosti,
i) na sociálnych sieťach a internetovej stránke obce, ktorých prevádzkovateľom je obec,
j) na novinách, časopisoch alebo inej tlači, ktorých vydavateľom je obec.
3. Erb obce možno na iné účely, ako je uvedené v bode 2, použiť len s písomným súhlasom
starostu a na dobu najviac jedného roka. Žiadateľ o použitie erbu obce musí predložiť
starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
a) úplný grafický návrh,
b) formu a spôsob použitia erbu obce,
c) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie povolenia.
4. Za použitie erbu môže obec žiadať od žiadateľa poplatok. Poplatky sa neuhrádzajú, ak sa
erb používa v prípadoch uvedených v bode 2.
5. Na bežnej korešpondencii obce a obecného úradu sa erb obce môže použiť, pokiaľ tvorí
súčasť hlavičkového papiera (používa sa vo farebnom alebo čiernobielom vyobrazení).
6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá ho používa.
7. Po predchádzajúcej výzve je každý povinný strpieť odstránenie neoprávnene alebo
nesprávne používaného erbu obce.
Článok 22
Vlajka obce
1. Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov žltej, červenej a bielej farby a ukončená
je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
2. Vlajku obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach
obecného alebo štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia
orgány obce alebo v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
3. Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a vnútornej výzdobe
miestností prístupných verejnosti.

4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka obce spoločne, sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného
pohľadu vľavo.
5. Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať
dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia; pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať
zeme. Vztyčovanie a spúšťanie vlajky vykonáva starosta a jeden z poslancov.
6. Pri používaní a vyvesovaní vlajky obce vlajka nesmie byť poškodená, ani znečistená a
nesmie sa zväzovať do ružice. Na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak a
nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.
7. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá ju používa.
Článok 23
Pečať obce
1. Pečať obce je okrúhla, uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC CHORVÁTSKY
GROB. Pečať má priemer 35 mm.
2. Pečať obce sa používa na pečatenie významných listín. Pečať uschováva starosta.
PIATA ČASŤ
ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY OBCE
Článok 24
Úvodné ustanovenie
1. Orgány obce môžu udeliť tieto verejné uznania:
a) čestné občianstvo obce,
b) cenu obce,
c) cenu starostu,
d) odmenu.
Článok 25
Čestné občianstvo obce
1. Osobe, ktorá sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena alebo osoba, ktorá obohatila ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže starosta udeliť čestné občianstvo obce.
2. O udelení čestného občianstva obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
3. O udelení čestného občianstva obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta; listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne.
4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapíše do Pamätnej knihy obce.

Článok 26
Cena obce
1. Cena obce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
b) splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo za jej ucelenú
etapu, za prácu a reprezentáciu spojenú s významným prínosom pre obec,
c) významné zásluhy o hospodársky a kultúrny rozvoj obce alebo jej propagáciu doma a
v zahraničí,
d) úspešnú reprezentáciu obce na významných športových a kultúrnych podujatiach v
rámci Slovenskej republiky a v zahraničí,
e) záchranu ľudského života, majetku obce a majetku občanov, poskytnutie osobnej
pomoci pri hasení požiaru alebo odstraňovaní mimoriadnej udalosti a pri likvidácii a
odstraňovaní ich následkov,
f) aktívnu činnosť v orgánoch a organizáciách pôsobiacich v prospech obce.
2. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Návrh na udelenie ceny obce môže
predložiť starosta, poslanec alebo aj občan obce; návrh musí byť riadne odôvodnený.
3. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorú schváli obecné
zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je
uvedené meno a priezvisko oceneného, adresa, rodné číslo, dátum udelenia, pečiatka
obce a podpis starostu, za dodržania zákona o ochrane osobných údajov.
4. Cenu obce slávnostne odovzdáva starosta každoročne na Dňoch obce Chorvátsky Grob.
5. Cena obce sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí dvoch rokov. Výnimočne
možno cenu udeliť aj in memoriam; v takom prípade sa cena odovzdá rodinným
príslušníkom.
Článok 27
Cena starostu
1. Cena starostu obce sa udeľuje občanovi obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce.
2. Cenu starostu tvorí vecný dar alebo peňažná odmena. Do Pamätnej knihy obce sa uvedie
meno a priezvisko oceneného, adresa, rodné číslo, dátum a odôvodnenie udelenia ceny,
za dodržania zákona o ochrane osobných údajov.
3. O udelení ceny starostu rozhoduje starosta po predchádzajúcom prerokovaní v obecnom
zastupiteľstve.
Článok 28
Odmena
1. Obecné zastupiteľstvo môže spravidla na návrh starostu obce rozhodnúť o poskytnutí
vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancovi alebo
inému občanovi obce, prípadne aj inej osobe za činnosť v orgánoch samosprávy.
2. Odmenu podľa tohto ustanovenia možno udeliť občanovi obce aj pri príležitosti
dovŕšenia významného životného jubilea.
3. Výšku odmeny resp. hodnotu vecného daru schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Článok 29
Kronika obce a Pamätná kniha obce
1. Kronika obce a Pamätná kniha obce sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku
príslušnej národnostnej menšiny.
2. Zápisy do Kroniky obce sa vykonávajú raz štvrťročne. Zápisy chronologicky dokumentujú
a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.
3. Zápisy do Pamätnej knihy obce sa vykonávajú podľa potreby a v závislosti na významných
udalostiach obce.
4. Spracovaním zápisov do Kroniky obce je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a
odvoláva starosta obce.
5. Spracovaním zápisov do Pamätnej knihy obce je poverený určený zamestnanec
Obecného úradu.
ŠIESTA ČASŤ
POMOC PRI MIMORIADNEJ SITUÁCII
Článok 30
Pomoc obce pri mimoriadnej situácii
1. Obec poskytne nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou pohromou,
haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečí obyvateľovi prístrešie, jedlo
alebo potrebnú materiálnu pomoc.
2. Podrobnosti o právach a povinnostiach obce pri mimoriadnej situácii upravuje osobitný
zákon15.
Článok 31
Pomoc fyzickej osoby a právnickej osoby pri mimoriadnej situácii
1. Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú
alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody.
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
Článok 32
1. Predstavitelia orgánov obce a vedúci zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto
Štatútu povinní uplatňovať obsah Štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy a dať
podnet na zmenu alebo doplnenie Štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce alebo
záujmy jej obyvateľov.
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2. Zmeny a doplnky Štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov
prítomných poslancov.
3. Súčasťou Štatútu sú 2 prílohy.
Článok 33
1. Štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.1. 2015,
číslom uznesenia 2/2015 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom jeho zverejnenia na úradnej
tabuli obce.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší uznesenie č. 24/2012 z 12. 4. 2012, ktorým
bol prijatý Štatút obce Chorvátsky Grob, VZN č. 3/2012.
3. Originál štatútu je uložený na sekretariáte obecného úradu.

Ing. Radovan Benčík
starosta obce

Príloha 1
Snímka z mapy s vyznačením katastrálneho územia

Príloha 2
Erb obce

Pečať obce

Vlajka obce

Dôvodová správa :
Uznesením č. 160/2014/D zo dňa 11.12.2014 požiadalo obecné zastupiteľstvo obce
Chorvátsky Grob starostu obce, aby predložil na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
mimo iného aj nový Štatút obce Chorvátsky Grob.
V predloženom návrhu VZN, ktorým sa schvaľuje Štatút obce sa reflektuje na skutočnosť, že
obec Chorvátsky Grob nebude zriaďovať funkciu prednostu obecného úradu, nie sú exaktne
stanovené komisie obecného zastupiteľstva (tie sa budú vždy zriaďovať podľa aktuálnej
potreby spravidla na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva), ako i to, že nie je
presne stanovený počet poslancov (ten si určuje obecné zastupiteľstvo v zákonnej lehote
pred voľbami orgánov samosprávy obce). Jednotlivé zmeny sú v texte vyznačené farebne.
V predchádzajúcom Štatúte bolo deklarované, že miestnou časťou Chorvátskeho Grobu je
Čierna voda. Takýto názov je však možné užívať až vtedy, keď o tom rozhodne Ministerstvo
vnútra SR na návrh obce. Podľa § 1a ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
"(2) Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") nariadením:
názov obce možno zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy častí obcí určuje a mení Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na návrh obce.
(3) Názov novej obce a jej časti sa určuje spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej
časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru, javu alebo historickej udalosti
súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti."
Keď o pomenovaní časti obce rozhodne Ministerstvo vnútra SR, môže byť Štatút obce
doplnený o toto pomenovanie miestnej časti.
Tento návrh VZN nezakladá žiadne nároky na rozpočet obce.
Materiál sa predkladá na rokovanie komisií zriadených uznesením č. 160/2014/A.
V Chorvátskom Grobe 19.1.2015
Vypracoval :
JUDr. Rastislav Velček
vedúci oddelenia vnútorných činností

