Obec Biely Kostol - štatút obce
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 1/2019
ktorým sa vydáva ŠTATÚT Obce Biely Kostol
Obecné zastupiteľstvo v Bielom Kostole – podľa § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/
Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:

1.

2.
3.

Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Štatút Obce Biely Kostol (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
v podmienkach Obce Biely Kostol (ďalej len „Obec ”).
Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu Obce pri výkone
samosprávy upravenú zákonom [1].
Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo obecné
zastupiteľstvo, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa tým orgány,
organizačné zložky a zamestnanci Obce Biely Kostol.
§2
Vymedzenie územia samosprávy
1. Územie obce tvorí katastrálne územie Biely Kostol. Územie obce je vyznačené
na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu.
2. Obec bola v období od r. 1974 súčasťou Trnavy, ako jej miestna časť. Od r. 1993 je
Biely Kostol opäť samostatnou obcou.
§3
Symboly Obce
1. Symbolmi Obce sú erb, vlajka, pečať a insígnie. Popisy a zobrazenia obecných
symbolov sú v prílohe č. 2 Štatútu.
2. Obecné symboly je dovolené používať len takým spôsobom, ktorý neznižuje ich
vážnosť a dôstojnosť.
Orgány samosprávy
§4

[1]

Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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1. Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona [2] sú obecným zastupiteľstvom
zriadené tieto stále komisie:
a) komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť
b) komisia pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a životné prostredie
c) komisia na ochranu verejného záujmu ( v súlade s čl. 7 ods. 5 písm. a/ Ústavného
zákona 357/2004 - plný názov zákona je v odkaze „[3]”pod čiarou)
d) komisia finančná a správy obecného majetku
e) komisia pre vzťah s verejnosťou, externú spoluprácu a vzdelávanie
2. Obecné zastupiteľstvo má sedem poslancov.
3. V obci nie je zriadená funkcia prednostu obecného úradu [3].
4. Obec nemá zriadenú obecnú políciu [4].
5. Obec nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor.
6. Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce je v prílohe č. 3

1.

2.

3.
4.

§5
Základné úlohy komisií
[5]
Komisie sú zo zákona poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Ich hlavnými úlohami je vo zverenej oblasti najmä:
a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov,
b) zo zisteného skutočného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre
rozvoj obce v danej oblasti,
c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám v obci ako
podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
d) kontrolovať plnenie nariadení Obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy,
e) formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim
rozhodnutiam obecného zastupiteľstva alebo starostu, prípadne k postupu obecného
zastupiteľstva alebo iného kompetentného orgánu.
Komisie si volia formu práce tak, aby čo najlepšie zodpovedala konkrétnym úlohám
a zámerom v činnosti komisie. Ak komisie vykonávajú kontrolnú činnosť, použijú pre
prípravu kontroly, jej vykonanie a výstupný dokument z kontroly primerane predpisy
o finančnej kontrole [6].
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov. Predsedom komisie nemusí byť
len poslanec OZ.
Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, pripravuje a zvoláva zasadnutia komisie a riadi ich
priebeh,
b) zostavuje plán činnosti,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

Podľa § 10, ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
zastupiteľstvo a starosta;
[3]
§ 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[4]
Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[5]
§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[6]
zák. č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
[2]
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d) zastupuje komisiu navonok.
1. Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu [7] upravuje osobitný predpis.
§6
Hlavný kontrolór
1.
Úloha a postavenie hlavného kontrolóra je definovaná v zákone 369/1990 zb o obecnom
zriadení v znení platných predpisov.
2.
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce a ak to zákon neupravuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a
povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitého predpisu.
3.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti
§7
Zapojenie obyvateľov do samosprávy
1. Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon [8].
2. Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou
s poslancami, ako aj s orgánmi Obce a účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
3. Záujemcovia o prácu v komisiách obecného zastupiteľstva môžu svoje podnety adresovať
predsedovi komisie, inému poslancovi alebo pracovníkom obecnému úradu, ktorí budú
tieto podnety tlmočiť obecnému zastupiteľstvu, ktoré volí členov komisie [9].
4. Obec spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a so záujmovými združeniami, ktoré
pôsobia na jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom
naplnenia svojich úloh pri výkone originálnych pôsobností obecnej samosprávy [10].
§8
Kluby a záujmové združenia aktívnych obyvateľov
Aktívni obyvatelia v rámci ucelených záujmových skupín sa zapájajú do činnosti samosprávy
formou klubov a záujmových združení, ktoré sú organizačnými zložkami obecnej samosprávy.
Kluby a záujmové združenia aktívnych obyvateľov dobrovoľne napomáhajú naplneniu
verejných záujmov, úloh obce a potrieb jej obyvateľov.
1. V obecnej samospráve ( v Obci) pôsobia nasledovné kluby a záujmové združenia:
a) Slovenský zväz záhradkárov,
b) Klub dôchodcov,
c) Folklórny súbor Bílokostolčané,
d) Poľovnícke združenie PARNA
e) Rodinný klub Biely Kostol
f) Futbalový klub Biely Kostol (FK Biely Kostol)
2. Obecné zastupiteľstvo môže v súlade so záujmami obce a jej obyvateľov uznesením zriadiť
i ďalšie kluby a záujmové združenia. Obecné zastupiteľstvo pri zriadení klubu alebo

Komisia na ochranu verejného záujmu - podľa čl. 7 ústavného Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení zák. č. 595/2005 Z.z.;
[8]
§ 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie
obyvateľov obce a verejné zhromaždenie obyvateľov obce).
[9]
§ 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[10]
Najmä § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[7]
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3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.

záujmového združenia súčasne určuje zameranie klubu v súlade so záujmami obce
a potrebami jej obyvateľov.
Prácu každého klubu alebo záujmového združenia koordinuje vedúci (predseda), ktorého
navrhuje príslušný klub alebo združenie a schvaľuje starosta obce.
Vedúci klubu alebo predseda záujmového združenia zodpovedá za to, že klub resp.
záujmové združenie bude v oblasti svojho zamerania aktívne prispievať k napĺňaniu
záujmov obce a potrieb obyvateľov. Vedúci klubu resp. predseda záujmového združenia
zodpovedá tiež za riadne a účelné využitie finančných prostriedkov vyčlenených
z rozpočtu obce.
§9
Zverejňovanie
Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií [11], je tabuľa
umiestnená pri hlavnom vstupe do obecného úradu na Pionierskom námestí č.18, ktorá má
označenie „Úradná tabuľa Obce Biely Kostol”.
Obec má internetovú stránku „www.bielykostol.sk”, na ktorej zverejňuje aj oficiálne
informácie a dokumenty o svojej činnosti, aj informácie, ktoré môžu byť z pohľadu
návštevníka stránky – najmä z pohľadu obyvateľa alebo návštevníka obce – užitočné
a zaujímavé.
Obvyklým spôsob zverejnenia [12] je v obci zverejnenie na úradnej tabuli alebo na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce a na facebookovej stránke obce (na stránke facebooku
je identifikovaná obrázkom znakom obce).
Všeobecne záväzné nariadenia Obce sú každému záujemcovi prístupné [13] na požiadanie
na Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu. Okrem toho sú prístupné
na internetovej stránke Obce.
Organizácia a riadenie samosprávy
§ 10
Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných jednotiek obce
sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
Starosta vydáva na základe zákona [14] organizačný poriadok obecného úradu.
Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu Materská
škola Biely Kostol so sídlom na Cintorínskej ulici č.5 v Bielom Kostole. Materská škola je
samostatnou právnickou osobou, ktorá majú vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva
a povinnosti a nesie zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov.
§ 11
Vzájomné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek
Tento štatút upravuje podrobnejšie pravidlá o vzťahoch orgánov samosprávy upravených
zákonom.

Napr. § 6 ods.3, ods.8 a ods.9, § 11a ods.5, § 12 ods.1 a § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
[12]
Napr. § 6 ods.3, a ods.9, § 9 ods.3, § 18a ods.2 a § 18f ods.1 písm.b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
[13]
§ 6 ods.10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[14]
§ 13 ods. 4 písm. d/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[11]
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2.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

Obecné zastupiteľstvo si - popri pôsobnosti, ktorá mu je vyhradená zákonom vyhradzuje [15] zaujatie predchádzajúceho stanoviska k rozhodnutiam, ktoré majú
koncepčný význam alebo sa svojim obsahom alebo dosahom dotýkajú strategických
záujmov obce.
§ 12
Vonkajšie vzťahy
Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene Obce má zo zákona [16] starosta.
V rozsahu, ktorý určí starosta v písomnom poverení, je oprávnený vystupovať v mene
Obce aj zástupca starostu [17] alebo zamestnanec obce [18]. Obsah takýchto poverení starosta
zverejní na internetovej stránke obce.
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.
Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach
v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných
predpisov.
§ 13
Spoločné ustanovenia
Predstavitelia a členovia orgánov Obce i zamestnanci obce sú pre naplnenie poslania tohto
štatútu povinní:
a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy,
b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy
s obsahom tohto štatútu,
c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh Obce
alebo záujmy jej obyvateľov.
Štatút je základnou právnou normou Obce. Všetky ostatné predpisy Obce musia byť v súlade
s týmto štatútom.

§ 14
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa VZN č. 1/2016, ktorým bol vydaný Štatút Obce Biely Kostol s účinnosťou od
1.4.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bielom
Kostole uznesením č. 5/2019 zo dňa 31.1.2019 a nadobúda účinnosť dňa 18.2.2019
Uverejnené na úradnej tabuli: dňa 1.2.2019
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Biely Kostol.
...............................................................
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA
starosta obce

§ 13 ods.4, písm. e/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods.1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[17]
§ 13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
[18]
§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[15]
[16]
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príloha č. 1 VZN č. 1/2019 ktorým sa vydáva Štatút Obce Biely Kostol:
Územie obce Biely Kostol
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príloha č. 2 VZN č. 1/2019 ktorým sa vydáva Štatút Obce Biely Kostol:
Symboly Obce Biely Kostol
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príloha č. 3 VZN č. 1/2019 ktorým sa vydáva Štatút Obce Biely Kostol:
Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Biely Kostol

OBČANIA OBCE BIELY KOSTOL - VOLIČI

obecné zastupiteľstvo

komisie

kluby/záujmové
združenia

starosta

hlavný
kontrolór

zástupca
starostu

obecný úrad

Komentár:
▫ výpočet zriadených stálych komisií je uvedený v § 4 ods. 1 tohto štatútu;
▫ hlavný kontrolór je v niektorých otázkach zo zákona podriadený obecnému zastupiteľstvu;
v ostatných prípadoch sa na neho - ako na každého zamestnanca - vzťahuje pôsobnosť
starostu ako štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach;
▫ kluby, záujmové združenia sú organizačnými jednotkami obce bez právnej subjektivity
(bližšia úprava je v § 7 tohto štatútu);
▫ rozpočtová organizácia „Materská škola Biely Kostol” so sídlom na Cintorínskej ul. č.5
v Bielom Kostole nie je súčasťou právnickej osoby Obec Biely Kostol; je samostatnou
právnickou osobou, ktorá majú vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesie
zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov;
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