
Štatút obce BRETKA

Obecné zastupiteľstvo v BRETKE na základe § 11 ods. 3 zák. SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  vydáva  pre  katastrálne 
územie obce BRETKA.

Štatút 
obce   B R E T K A

§ 1§ 1
Úvodné ustanoveniaÚvodné ustanovenia

     Štatút  obce  BRETKA  upravuje  v súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi 
predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné 
zásady  hospodárenia  a financovania,  nakladania  s majetkom  obce,  ďalej  postavenie 
a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, 
ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež 
širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva,  cien obce a odmien.

               SYMBOLY, OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO  A  CENY

§ 1b§ 1b
Symboly obceSymboly obce

1) Sybolmi obce sú:
a) erb obce Bretka
b) zástava obce Bretka
c) pečať obce Bretka 

2) Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.
Erb obce tvorí: v červenom poli na zelenom trojvrší dve strieborné (biele)  kladivá.
Zástava  obce  Zástava  obce  podrobnejší  popis  v  heraldickom  registri  Slovenskej 
republiky.
Pečať obce  .pochádza z 18.storočia. podrobnejší popis v heraldickom registri Slovenskej 
republiky.
Podrobnejšiu  úpravu  používania  obecných  symbolov  stanoví  obecné  zastupiteľstvo 
v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.



§ 2
Postavenie obcePostavenie obce

 
(1) Obec BRETKA je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky 

združujúci občanov,  ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Podrobné grafické vymedzenie územia obce tvorí prílohu tohto organizačného 
poriadku.

(2) Obec je právnickou osobou samostatne  hospodáriacou s vlastným majetkom a so 
svojimi  finančnými  zdrojmi  za  podmienok stanovených zákonom a všeobecne 
záväznými nariadeniami obce.

§ 3§ 3
Obyvatelia obceObyvatelia obce

(1) Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú  na samospráve obce najmä výkonom svojich práv 
a povinností.
Tieto sú zakotvené  v ust. §3 ods.2 a §4 ods.2 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení (ďalej len zákon).

(3) Obec  má  voči  občanom  povinnosti  stanovené  zákonom  a ďalšími  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

(4) Na  samospráve  obce  sa  má  právo  podieľať  aj  ten,   kto  má  na  jej  území 
nehnuteľný  majetok  alebo  v obci  trvalo  pracuje  a platí  miestnu  daň  alebo 
miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný 
pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto  osoby však nemajú právo  voliť  orgány samosprávy obce  a byť  do nich 
zvolení  a ďalej  nemajú  právo  hlasovať  o dôležitých  otázkach  života  a rozvoja 
obce (miestne referendum).

§ 4§ 4
Samospráva obceSamospráva obce

(1) Obec  samostatne rozhoduje  a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou 
obce a jej  majetku,  ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje  štátu alebo inej 
právnickej alebo fyzickej osobe.



(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

(3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými 
právnickými  a fyzickými  osobami  pôsobiacimi  v obci  a taktiež  spolupracuje 
s politickými  stranami  a hnutiami,  vyvíjajúcimi  činnosť  v obci,  ako  aj  so 
záujmovými združeniami obyvateľov obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva 
pre katastrálne územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia).

      Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len 
na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie 
odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní 
ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento  Štatút obce  a 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v BRETKA.

MAJETOK OBCEMAJETOK OBCE
§ 8§ 8

1) Majetok  obce  tvoria  všetky  hnuteľné  a nehnuteľné  veci  vo  vlastníctve  obce 
a všetky pohľadávky  a iné majetkové práva obce a majetkové práva právnických 
osôb založených obcou.
Obec  môže  zveriť  svoj  majetok  do  správy organizáciám,  ktoré  založila  alebo 
zriadila.

2) Majetok obce je možné použiť najmä:
a) pre verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3) Majetok obce ktorý slúži  pre verejné účely  (najmä miestne komunikácie a iné 
verejné  priestranstvá)  je  verejne  prístupný  a možno  ho  obvyklým  spôsobom 
používať.

4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre 
obecné podniky alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.



5) Majetok  obce  určený  na  výkon   samosprávy  obce  možno  použiť  na  plnenie 
záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce. 

6) Majetok  obce  a  nakladanie  s  ním upravuje  osobitný zákon.(Zákon Slovenskej 
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

7) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, 
ktorý  bol  obci  zverený  v prospech  rozvoja  obce  a jej  občanov a ochrany a tvorby 
životného prostredia. 

8) Orgány  obce  a organizácie  sú  povinné  majetok  obce  zveľaďovať,  chrániť  a 
zhodnocovať. 
Sú povinné najmä: 

a) udržiavať a užívať majetok;
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím;
c) používať  všetky  právne  prostriedky  na  ochranu  majetku,  vrátane 
včasného  uplatňovania  svojich  práv  alebo  oprávnených  záujmov  pred 
príslušnými orgánmi;
d) viesť majetok v predpísanej evidencii.

9) Na  rozmnoženie,  zveľaďovanie  a údržbu  majetku  môže  obec  zorganizovať 
obecnú zbierku obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 9§ 9
Rozpočet obceRozpočet obce

1) Základom  finančného  hospodárenia  obce  je  rozpočet  obce zostavovaný  na 
obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  tiež  jeho  zmeny,  kontroluje  jeho  čerpanie 
a schvaľuje záverečný účet.

2) Pred schválením sa rozpočet obce  a záverečný účet zverejní najmenej na pätnásť 
dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

3) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce 
overuje  audítor.  Audítor  overuje  aj  ďalšie  skutočnosti  ustanovené  osobitným 
zákonom (Napríklad zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 
zákonov).



4) Postavenie  rozpočtu  obce,  jeho  tvorbu  a  obsah,  pravidlá  rozpočtového 
hospodárenia,  tvorbou  a  použitie  mimorozpočtových  zdrojov,  spôsob 
finančného  vyrovnávania  medzi  obcami,  vzťahy  k  štátnemu  rozpočtu  a  k 
rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon. (Napríklad zákon č. 
583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

ORGÁNY OBCEORGÁNY OBCE

§ 10§ 10
Základné ustanovenieZákladné ustanovenie

1) Orgánmi obce Bretka sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce,

Obecné zastupiteľstvoObecné zastupiteľstvo
§ 11§ 11

1) Obecné  zastupiteľstvo  je  zastupiteľský  zbor  obce  Bretka  zložený  z poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Bretka.

2) Obecné zastupiteľstvo v Bretke má 5 poslancov.

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

zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený podľa osobitného zákona. 
              

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 uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí  úveru 



alebo pôžičky o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
zo štátneho rozpočtu;

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

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku;
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky 

a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a 

rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
g) uznášať sa na nariadeniach;
h) schvaľovať  dohody  o  medzinárodnej  spolupráci  a  členstvo  obce  v 

medzinárodnom združení;
i) určovať  organizáciu  obecného  úradu  a  určovať  plat  starostu  a  hlavného   

kontrolóra,
j) zriaďovať  funkciu  hlavného  kontrolóra  a  určovať  mu  rozsah  pracovného 

úväzku,
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce   vypracovaný podľa 

osobitného predpisu 11a), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.);
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.

§ 11a§ 11a

1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), 
ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, 11b) ako aj zmenu názvu obce;
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3);
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 12);

2) Obecné  zastupiteľstvo  vyhlási  hlasovanie  obyvateľov  obce  o  rozdelení  obce 
podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto 
zákone.



3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení  obecným 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta 
neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia 
spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom 2a) a ak ide o rozdelenie obce,  
aj  náležitosti  podľa  odseku  2,  obecné  zastupiteľstvo  vyhlási  hlasovanie 
obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to 
platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu.

4) Obecné  zastupiteľstvo  môže  vyhlásiť  hlasovanie  obyvateľov  obce  aj  pred 
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4).

5) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň 
polovica oprávnených voličov 12) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou 
väčšinou  platných  hlasov  účastníkov  hlasovania  obyvateľov  obce.  Obecné 
zastupiteľstvo  vyhlási  výsledky  hlasovania  obyvateľov  obce  do  troch  dní  od 
doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

§ 11b§ 11b
Verejné zhromaždenie obyvateľov obceVerejné zhromaždenie obyvateľov obce

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

§ 12§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstvaRokovanie obecného zastupiteľstva

1) Obecné  zastupiteľstvo  sa  schádza  podľa  potreby,  najmenej  však  raz  za  dva 
mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje 
inak.  Prvé  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  zvolá  starosta  zvolený  v 
predchádzajúcom  volebnom  období  tak,  aby  sa  uskutočnilo  do  30  dní  od 
vykonania  volieb.  Ak požiada  o  zvolanie  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva 
aspoň  tretina  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  starosta  zvolá  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva  do 10 dní  od doručenia  žiadosti  na jeho konanie,  ak 
žiadosť  neobsahuje  iný  termín.  Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  možno 
uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá;v takomto prípade ho môže zvolať 
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh 
programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli  aspoň tri dni 
pred  zasadnutím  obecného  zastupiteľstva  alebo,  ak  ide  o  mimoriadne 
zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.



2) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.  Spôsobilé rokovať a uznášať sa je 
vtedy,  ak  je  prítomná  nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov.  Na  prijatie 
uznesenia  obecného  zastupiteľstva  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny 
prítomných poslancov.  Na prijatie  nariadenia  je potrebný súhlas trojpätinovej 
väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať 
a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3) Ak  obecné  zastupiteľstvo  zriadilo  poradný  orgán,  vypočuje  pred  prijatím 
rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

4) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.  Obecné zastupiteľstvo 
vyhlási  rokovanie vždy za neverejné,  ak predmetom rokovania sú informácie 
alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; 12a) to neplatí, ak je predmetom 
rokovania obecného zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s 

výkonom funkcie  orgánov obce,  členov orgánov obce,  zamestnancov obce 
alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie  s  majetkom  vo  vlastníctve  obce,  najmä  prevod  vlastníctva  k 
majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo 
prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

5) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 
zástupca  vlády  alebo  štátneho  orgánu,  slovo  sa  mu udelí.  Môže  sa  udeliť  aj 
ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

6) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 
10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

7) Podrobné  pravidlá  o  rokovaní  obecného  zastupiteľstva  upraví  rokovací   
poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 13§ 13
Starosta obceStarosta obce

1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta,  ktorého 
volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce 
a v pracovnoprávnych  vzťahoch  pracovníkov  obce,  v administratívnych 
vzťahoch je správnym orgánom.



3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj 

fyzickým osobám,
d) rozhoduje  vo všetkých veciach správy obce,  ktoré  nie  sú zákonom, týmto 

štatútom obce, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené 
obecnému  zastupiteľstvu  (viď.  Zásady  hospodárenia   z     majetkom  obce   
BRETKA),

e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f) podpisuje  všeobecne  záväzné  nariadenia  obce  a uznesenia  obecného 

zastupiteľstva.

4) Starosta  je  štatutárnym  orgánom  v  majetkovoprávnych  vzťahoch  obce  a  v 
pracovnoprávnych  vzťahoch  zamestnancov  obce;  v  administratívnoprávnych 
vzťahoch je správnym orgánom.

5) 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 podľa § 12 ods.  6.  starosta  prerokuje  uznesenie  obecného 
zastupiteľstva  pred  pozastavením  jeho  výkonu  v  obecnej  rade.  Uznesením 
obecnej rady však nie je viazaný.

6) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného 
kontrolóra.

7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 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 uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

8) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
uložiť pokutu do 6 638,00 EUR  ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje  čistotu  a  poriadok  na  užívanom  pozemku  alebo  na  inej 

nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí 
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom 
poskytnúť  osobnú  pomoc  alebo  vecnú  pomoc  počas  odstraňovania  a  pri 
odstraňovaní  následkov  živelnej  pohromy  alebo  pri  inej  mimoriadnej 
udalosti.



9) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, 
kto  sa  konania  podľa  odseku  8  dopustil,  najneskôr  však  do  troch  rokov  od 
porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri 
ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
protiprávneho  konania.  Na konanie  o  uložení  pokuty  sa  vzťahuje  všeobecný 
predpis o správnom konaní. 15) Pokuta je príjmom obce.

                                    
§ 13b§ 13b

Zastupovanie starostuZastupovanie starostu

1) Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje 
jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla  na celé 
funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva; ak 
zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je  zvolený 
zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže 
zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie 
po celé svoje funkčné obdobie jej členom.

3) Zástupca  starostu v  čase,  keď zastupuje  starostu,  zvoláva a  vedie  zasadnutie 
obecnej rady.

4) Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré 
je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

5) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3, ak 
ho nezvolá starosta.

6) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods. 1 
písm.  c)  až  i)),  plní  úlohy  starostu  v plnom  rozsahu  zástupca  starostu. 
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

7) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 5, patrí plat podľa 
osobitného zákona. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov).



§ 14§ 14
Obecná radaObecná rada

1) Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí 
obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp.  aj niektorého  z jej členov.

2) Obecná  rada  je  iniciatívnym,  výkonným  a kontrolným  orgánom  obecného 
zastupiteľstva. Rozhoduje  vo  veciach  správy  majetku  obce,   v rozsahu určeným 
týmto štatútom obce, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva (viď. Zásady 
hospodárenia z     majetkom obce Bretka  ),  zároveň plní funkciu  poradného orgánu 
starostu.

3) Obecná  rada  sa  schádza  podľa  schváleného  časového  plánu  práce  a podľa 
potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce, 
v jeho neprítomnosti zástupca starostu obce.

4) Obecná rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje  plnenie  úloh vyplývajúcich  z uznesení  obecného 

zastupiteľstva,  prerokúva  a rieši  iniciatívne  návrhy  komisií,  poslancov  a 
jednotlivých oddelení obecného úradu,

b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
d) zaoberá sa všetkými  bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov 

a rozpočtu  obce  miestnych  daní  a poplatkov  a podáva  o nich  návrhy 
obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e) pripravuje  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  a predkladá  mu  vlastné 
návrhy,

f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva 

obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
h) organizuje  a zjednocuje  činnosť  komisií  obecného  zastupiteľstva  a utvára 

podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie 
ich návrhov, podnetov a pripomienok,
ch) plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva. 

5) Obecná rada je spôsobilá rokovať ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých jej  členov.  Na zasadnutie  obecnej  rady sa a pozývajú všetci 
poslanci  Obecného zastupiteľstva v Bretka (nečlenovia obecnej  rady) a hlavný 
kontrolór s hlasom poradným.

6) Obecné  zastupiteľstvo  podrobnejšie  upraví  zásady  rokovanie  a  uznášania  sa 
obecnej rady v Rokovacom poriadku obecnej rady.



§ 15§ 15
KomisieKomisie

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 
obecné zastupiteľstvo.

2) Komisie  sú  zložené  z  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a  obyvateľov  obce 
zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3) Komisie nemajú rozhodovaci právomoc.

4) Obecné  zastupiteľstvo  volí  predsedu  komisie  -  ním  je  spravidla  poslanec 
obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych 
podmienok a potrieb.

§16§16
Obecný úrad Obecný úrad 

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z 
pracovníkov  obce.  Zabezpečuje  administratívne  a  organizačné  veci  obecného 
zastupiteľstva  a  starostu  ako  aj  ďalších  zriadených  orgánov  obecného 
zastupiteľstva.

2) Obcný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce,
b) zabezpečuje  odborné  podklady  a  iné  písomnosti  na  rokovanie  obecného 

zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,
d) vykonáva  nariadenia,  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  a  rozhodnutia 

starostu.
3) Prácu obecného úradu organizuje starosta.

4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť 
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež 
ich vzájomné vzťahy obsahuje  Organizačný poriadok Obecného úradu v Bretke, 
ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.



§17§17
Obecný požiarny zborObecný požiarny zbor

      
1)  V obci Bretka pôsobí obecný požiarny zbor.

2)  Obecný požiarny zbor plní úlohy na úseku požiarnej ochrany podľa osobitných 
predpisov (314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi) najmä vykonáva:

a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
d) poskytuje  pomoc  podľa  svojich  technických  možností  a  odbornej 

kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných 
mimoriadnych udalostiach,

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov; 
zriaďuje odborné služby, a to strojnú, protiplynovú a spojovaciu,

f) vyvykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a 
členov,

g) ohasuje  bez  zbytočného  odkladu  okresnému  riaditeľstvu  zásahy  pri 
zdolávaní  požiarov a  pri  vykonávaní  záchranných prác  počas živelných 
pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, 

h) vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.

3) Na  čele  obecného  požiarneho  zboru  je  veliteľ  menovaný  do  funkcie  na  dobu 
neurčitú.

4)  Veliteľa obecného hasičského zboru vymenúva a odvoláva obec po schválení 
okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

5) Členom obecného hasičského zboru môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 
rokov, zdravotne spôsobilá 11) a spôsobilá na právne úkony.

6) Počet  členov  a  zamestnancov  obecného  hasičského  zboru  a  jeho  materiálno-
technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom 
prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci.

7) Veliteľ zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

8) Postavenie, funkciu a samotnú Činnosť obecného požiarneho zboru podrobnejšie 
upravuje Organizačný poriadok obecného požiarneho zboru v  Bretke.



§ 18§ 18
Hlavný kontrolórHlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóraPostavenie hlavného kontrolóra

Hlavného  kontrolóra  volí  a  odvoláva  obecné  zastupiteľstvo.  Hlavný  kontrolór  je 
zamestnancom obce. 
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti.( Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.)

§ 18a§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkciePredpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo 

vedúceho zamestnanca,  (Zákon č.  552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom 
záujme).

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol 
na to aspoň raz písomne upozornený obeným zastupiteľstvom, 

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo 
v údajoch o svojich majetkových pomeroch. 

                                           
§ 18b

Plat hlavného kontrolóra

Plat  hlavného  kontrolóra  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v 
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu 1,28.
Hlavný kontrolór obce Bretka má pracovný pomer na kratší pracovný čas, a to 20 hodín 
mesačne jeho plat vypočítaný podľa odseku 1 sa násobí koeficientom 0,1905 v závislosti 
od dĺžky pracovného času.
Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé stovky korún smerom hore.
Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 
výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. 
                                            
                                                       



§ 18c§ 18c
Rozsah kontrolnej činnostiRozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie:
a)  kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a 

nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý 
obec  užíva  podľa  osobitných  predpisov,  (Zákon  Národnej  rady  Slovenskej 
republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.).

b) Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania 
sťažností (Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.) a petícií,( Zákon č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.).

c) Kontrola  dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov vrátane 
nariadení  obce,  kontrola plnenia  uznesení  obecného zastupiteľstva,  kontrola 
dodržiavania  interných  predpisov  obce a  kontrola  plnenia  ďalších  úloh 
ustanovených  osobitnými  predpismi.  (Napríklad  zákon  č.  583/2004  Z.  z.  o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.)

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
          a) obecný úrad,
          b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou. 
 

§ 18d§ 18d
Pravidlá kontrolnej činnostiPravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný  kontrolór  pri  výkone  kontrolnej  činnosti  postupuje  podľa  pravidiel,  ktoré 
ustanovuje osobitný zákon. (Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite).  Ďalšie  podrobnosti  o pravidlách kontrolnej  činnosti  môže ustanoviť  obec 
uznesením.

§ 18e§ 18e
Úlohy hlavného kontrolóraÚlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
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) vpracúva 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, (§  11  ods.  3  zákona č. 
152/1998 Z. z.),

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

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

2) Hlavný  kontrolór  je  oprávnený  nahliadať  do  dokladov,  ako  aj  do  iných 
dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

3) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky 
kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

PPOSLANCI
 OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 25§ 25
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstvaPovinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

1) Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých 

bol zvolený,
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2) 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;  v  mestách  so  samosprávou 
mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej 
časti, v ktorej vykonáva funkciu, 

g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe 
riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

h) ak  počas  jedného  roka  nie  je  spôsobilý  zúčastňovať  sa  na  zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva,

i) v prípadoch podľa § 11 ods. 2,
j) zrušením obce alebo
k) smrťou.
Mandát  poslanca  obecného  zastupiteľstva  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.

3) 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  právnických  osôb  založených  alebo  zriadených  obcou  od 

riaditeľov 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.

4) Poslanec  je  povinný  na  požiadanie  informovať  voličov  o  svojej  činnosti  a 
činnosti obecného zastupiteľstva.



VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAMVZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM

§26§26
Čestné občianstvo a ceny, odmenyČestné občianstvo a ceny, odmeny

4) Osobám, ktoré sa obvzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie 
obce,  alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže 
obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Bretka.

5) O udelení  čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh 
starostu.

6) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

7) Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v 
jazyku posteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva Poctený občan sa pri tejto príležitosti  alebo pri 
svojej prvej návšteve obce zapisuje do pamätnej knihy obce.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce sa môže obecné zastupiteľstvo 
upraviť všeobecne záväzným nariadením.

                                                                                                                                       
 § 27  § 27 

Cena obce BretkaCena obce Bretka

1) Vynikajúci  tvorivé  výkony,  ktoré  obohacujú  ľudské  poznanie,  alebo  ktoré 
významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, ďalej významné výsledky vedeckej, 
technickej,  umeleckej,  publicistickej  a  verejno-prospešnej  činnosti  môže  obecné 
zastupiteľstvo odmeniť udelením Ceny obce Bretka.

2) Návrhy  na  udelenie  ceny  môžu  obecnému  zastupiteľstvu  predkladať  poslanci, 
starosta, príp. aj občania obce.

3) Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 

4) Ceny  sú  spojené  s  listinou  o  udelení  Ceny  obce  Bretka  a  peňažnou  odmenou,
ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí obecné zastupiteľstvo.

5) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V 
takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.



§29
OdmenyOdmeny

1) Starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie 
obce oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.

2) Obecné  zastupiteľstvo  spravidla  na  návrh  starostu  môže  udeliť  z  obecných 
prostriedkov  vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, 
príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na 
rozvoji obce.

§30§30
ZÁVEČNÉ USTANOVENIAZÁVEČNÉ USTANOVENIA

(1) Štatút obce Bretka je základnou právnou normou obce Bretka. Všetky všeobecne 
závazné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť 
v súlade s týmto organizačným poriadkom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov.

(3) Štatút obce Bretka nadobúda platnosť a účinnost schválením Obecného zastupiteľstva 
Bretka, dňa 8. júna 2007, uznesením OZ č. 4/2007.

V Bretke, dňa 8. júna 2007

Anna Giczeiová
starostka obce Bretka
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