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Prvá časť 
 

Postavenie obce 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 
     Štatút obce Horný Pial 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 práce, rieši 

tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien. 

 

§ 2 

Postavenie obce 

 

(1) Obec Horný Pial je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;    

      združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

      Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Ulice a verejné priestranstvá    

       v obci nie sú pomenované, stavby sa číslujú súpisnými číslami. 

 

(2)  Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s  

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 

 

(3)  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o                              

       potreby jej obyvateľov. 

 

§ 3 

Symboly obce 

 
(1)  Symbolmi obce sú: 

a) erb obce 

b) vlajka obce 

c) pečať obce 

 

(2)  Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohoto štatútu. 

 

(3)  Erb obce tvorí zelený štít, v ktorého dolnej polovici sa nachádza kolmo postavené strieborné   

       (biele) čerieslo s lemešom, v hornej polovici štítu strieborná  (biela)   ľalia v strede so zlatou 

       (žltou) páskou a strieborná (biela) ruža so zlatým (žltým) semeníkom a zlatými (žltými) ka – 

       lišnými lístkami. 

 

(4)  Vlajku obce tvoria zvislé pruhy bielej, zelenej a žltej fary, pričom vľavo je široký biely pás, 

       vpravo široký zelený pás a v strede rovnako úzke pásy zelenej a žltej farby. 

 

(5)  Pečať obce je okrúhla a tvoria ju symboly z erbu (ľalia, ruža, čerieslo a lemeš) s nápisom  

OBEC HORNÝ PIAL  v polkruhu pod nimi. 

 

§ 4 

Obyvatelia obce 

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

 

(2)  Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce, má právo: 
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a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce, 

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

c) zúčastňovať sa na verejných 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 na 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 sú- 

       vislosti 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  obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, 

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci, 

c) napomáhať udržiavanie poriadku v obci, 

d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní 

následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. 

 

(4)  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. 

 

(5)  Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má na jej území  nehnuteľný majetok alebo   

       v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok; je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo      

       dlhodobý pobyt; alebo 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). 

 

§ 5 

Samospráva obce 

 
(1)  Obec samostane rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, 

       všetky náležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony   

       podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 

 

(2)  Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce 

a) orgánmi obce, 

b) hlasovaním obyvateľov obce, 

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce. 

 

(3)  Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi zdru- 

       ženiami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. 

 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

 
(1)  Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia v súlade s Ústavou SR, ústavnými zá- 

       konmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami. 

 

(2)  Nariadenia sa vyhlasujú vyvesením na úradnej tabuli pred budovou Obecného úradu a oznamom 

 v miestnom rozhlase o ich vydaní a na internetovej stránke obce.. Nariadenia sú vyvesené po dobu 15 

dní, účinnosť nadobúdajú pätnástym dňom vyvesenia. Sú prísupné každému na obecnom úrade podľa 

nariadenia o slobodnom prístupe k informáciám. 
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§ 7 

Majetok obce 

 
(1)  Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce; slúži na plnenie jej úloh. 

 

(2)  Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (miestne komunikácie a verejné priestranstvá) je 

       verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať. 

 

(3)  Orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom jemu zvereným v prospech 

       rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia, majetok zveľaďovať,  

       chrániť, zhodnocovať a zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. 

 

(4)  Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a v súlade s ním vydaná smernica obce. 

 

§ 8 

Rozpočet obce 

 
(1)  Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného 

       kalendárneho roka. 

 

(2)  Pred schválením je rozpočet obce zverejnený na dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli pred  

       budovou obecného úradu. 

 

(3)  Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a  

       použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k 

       štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon a v súlade s ním 

       vydaná smernica obce. 

 

 

Druhá časť 
 

Orgány obce 
 

§ 9 

Základné ustanovenie 

 
(1)  Orgánmi obce sú 

a) obecné zastupiteľstvo, 

b) starosta obce (ďalej len starosta). 

 

(2)  Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby: 

a) komisie. 

 

(3)  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce. 

 

 

§ 10 

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 predpis. Funkčné    

       obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného  

       zastupiteľstva. 
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(2)  Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piali má 5 poslancov. 

 

§ 11 

Úlohy obecného zastupiteľstva 

 
(1)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú  

       právomoc podľa zákona o obecnom zriadení. 

 

(2)  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené: 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a 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,  rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 

o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, 

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

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných 

predpisov, 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky, 

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)   určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) 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. 

 

(3)  Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o 

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, alebo zmenu názvu obce, 

b) odvolanie starostu, 

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov. 

 

(4)  Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších  

       dôležitých veciach samosprávy obce. 

 

(5)  Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie  obyva- 

       teľov obce. 

 

(6)  Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva ustanovuje Rokovací poriadok  

       obecného zastupiteľstva. 
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§ 12 

Starosta obce 

 
(1)  Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom  obce, ktorého volia  

       obyvatelia obce vo voľbách podľa osobitného zákona. 

       Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvo- 

       leného starostu. Starosta obce skladá sľub.  

 

(2)  Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych  vz- 

       ťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

 

(3)  Starosta obce: 

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (a obecnej rady), 

b) vykonáva obecnú správu, 

c) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania 

zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 

organizačného poriadku obecného úradu, 
d) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu, 

f) podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva a nariadenia do 10 dní od ich schválenia obecným 

zastupiteľstvom, 

g) uschováva obecnú pečať a obecnú vlajku a používa obecné insignie. 

 

(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 podľa ods.3 e). Ak je 

       zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením  

       jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. 

 

 

§ 13 

Zastupovanie 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. Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

 

(2)  Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v  

      plnom rozsahu zástupca starostu.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného  

      starostu. 

 
(3)  Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods.3 zákona o obecnom 

       zriadení, ak ho nezvolá starosta. 

 

(4)  Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 
 

 

§ 14 

Komisie 

 
(1)  Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a  

       kontrolné orgány z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným 

       zastupiteľstvom. 

 



 7 

(2)  Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie (ním je poslanec obecného zasupiteľstva) a čle- 

       nov komisií a vymedzuje im úlohy. 

 

(3)  Predseda komisie: 

 riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne 

s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze, 

 zostavuje plán činnosti, 

 organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, 

 zastupuje komisiu navonok. 

       Tajomník komisie: 

 spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činosti komisie, 

 zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, 

 vedie písomné záznamy o schôdzach komisie, 

 zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, 

 plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

 

(4)  Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä: 

 vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším 

otázkam života obce a k pre obec dôležitým investičným zámerom, 

 vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú 

ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 

 kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na 

hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, 

ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť obce, kontrolujú vybavovanie 

sťažností, oznámení a podnetov, prípadne pripomienok obyvateľov obce. 

 

(5)  Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

 

(6)  Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. 

 

 

 

§ 15 

Obecný úrad 

 
(1)  Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné 

       a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným  

       zastupiteľstvom. 

 

(2)  Obecný úrad: 

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, obecnej 

rady a komisií, 

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, 

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

 

(3)  Prácu obecného úradu riadi  starosta. 

 

(4) Funkcia prednostu obecného úradu nie je zriadená. 

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje  

 organizačný poriadok obecného úradu. 
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§ 16 

Hlavný kontrolór obce 
 

(1)  Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo; hlavného kontrolóra volí a odvoláva  

       obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k ob-   

       ci končí. 

 

(2)  Hlavný kontrolór je zamesnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 

 

(3)  Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce: 

a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpoču obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj 

hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich 

schválením v obecnom zastupiteľstve, 

c) vykonáva kontrolu účtovníctva pokladničných operácií obecného úradu, 

d) kontrolu správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, 

fondov a dotácií, 

e) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu, 

f) preveruje možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky, opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia 

poplatkov v obci, 

g) predkladá obecnému zasupiteľstvu štvrťročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 

h) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.  

 

(4)  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obec- 

       nej rady s hlasom poradným. 

 

(5)  Pri vykonávaní činností uvedených v ods.3 úzko spolupracuje s obecným úradom. Je oprávnený 

       nahliadať do dokladov a dokumentov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. 

 

(6) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce. 

(7) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:  

  

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. 
 

 

§ 17 

Poslanci obecného zastupiteľstva 

 
(1)  Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením podľa osobitného zákona. 

 
(2)  Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný: 

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, 

b) zúčasnovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, 

c) dodržiavať organizačný, rokovací a odmeňovací poriadok OZ  

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov 

e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. 
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(3)  Poslanec je oprávnený: 

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 

b) interpelovať starostu  vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho  práce, 

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo 

veciach týkajúcich sa ich činnossti, 

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) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného  

      pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada  

      skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa  

      osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 
 

 

 

Tretia časť 
 

Čestné občianstvo, cena obce a odmeny 
 

§  18 

Čestné občianstvo obce 

 
(1)  Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, alebo 

       ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo  

       udeliť čestné občianstvo obce na návrh starostu. 

 

(2)  O udelení čestného občianstva sa vydáva listina s podpisom starostu. 

 

(3)  Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí  

       obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve  

       obce zapisuje do pamätnej knihy obce. 

 

§  19 

Cena obce 

 
(1)  Vynikajúce 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. 

 

(2)  Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta,  

       prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. 

 

(3)  Ceny sú spojené s listinou o udelení ceny obce a poňažnou odmenou, ktorej výšku v každom kon- 

       krétnom prípade určí obecné zastupiteľstvo. 

 

(4)  Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade  

       sa ceny odovzdajú rodinným príslušníkom pocteného. 
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§  20 

Odmeny 

 
(1)  Starosta obce môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie 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, prípadne iným osobám za aktívnu  

       prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce. 

 

 

Štvrtá časť 
 

Záverečné ustanovenia 
 

§  21 

 
(1)  Štatút obce Horný Pial je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia  

       obce, uznesenia orgánov obce a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom. 

 

(2)  Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

(3)  Tento štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2002 uznesením č. 41/02. 

       Zmenu a doplnenie tohto štatútu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 21.1.2011 uznesením č. 5/11.  

       Zverejnené bolo dňa 4.1.2011.  Účinnosť nadobúda  pätnástym dňom zverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ľudovít   H ú d i k  

                                                                                                  starosta obce 
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