Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012 zo dňa 27.09.2012
ktorým sa vydáva ŠTATÚT Obce Červeník
Obecné zastupiteľstvo v Červeníku – podľa § 4 ods.1 § 6 ods.1, a § 11 ods. 4 písm. k zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
ŠTATÚT OBCE ČERVENÍK
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
(1) Štatút Obce Červeník (ďalej len „štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
v podmienkach Obce Červeník (ďalej len „obec ”).
(2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce
pri výkone samosprávy, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov.

§2
Postavenie a pôsobnosť obce
(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
(2) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
§3
Vymedzenie samosprávy
(1) Územie obce tvorí katastrálne územie Červeník.
(2) Územia obce je vyznačené na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1
tohto štatútu.
(3) Obec sa člení na ulice, ktoré majú svoj názov; názvy určuje obec nariadením,
pričom prihliada na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti a pod.
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§4
Symboly obce
(1) Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce , pečať obce a znelka obce. Popisy
a zobrazenia obecných symbolov a text znelky sú v prílohe č. 2 tohto štatútu.
(2) Obecné symboly je dovolené používať len so súhlasom obce spôsobom
neznižujúcim ich dôstojnosť. Ak je spôsob použitia obecných symbolov sporný, rozhodne
o súhlase obce k použitiu Obecné zastupiteľstvo v Červeníku (ďalej len „obecné
zastupiteľstvo“). V prípadoch, ktoré neznesú odklad rozhodne o súhlase k použitiu starosta.
§5
Obyvatelia obce
(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 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, rodiny a majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
Organizácia a orgány samosprávy obce
§6
Orgány samosprávy
(1) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta
§7
Obecné zastupiteľstvo
(1)
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov obce zložený z
poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie poslancov
obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
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(2)
(3)

Obecné zastupiteľstvo má deväť poslancov.
Postavenie, pôsobnosť a veci vyhradené obecnému zastupiteľstvu upravuje

zákon. [1]
§8
Starosta
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia
starostu obce je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu.
(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch a
v pracovno-právnych vzťahoch ku zamestnancom Obecného úradu.
(3)Postavenie a pôsobnosť starostu upravuje zákon[2].
§9
Zástupca starostu
(1)
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení. Zástupcom starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.
(2) Postavenie a pôsobnosť zástupcu starostu upravuje zákon[3].
§ 10
Komisie obecného zastupiteľstva
(1) Komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) zriaďuje v súlade so
zákonom[4] obecné zastupiteľstvo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Obecným zastupiteľstvom sú v obci zriadené tieto komisie:
a) Komisia zdravotná, kultúry, školstva a športu
b) Komisia výstavby, územného plánu a financií
c) Komisia podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
(3) Hlavnými úlohami komisií vo zverenej oblasti je najmä:
a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov,
b) z analýzy zisteného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre rozvoj obce
v danej oblasti,
c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce, ako i
podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti,
_______________________
[1]

§ 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 13 a § 13a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[3]
§ 13 b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[2]

[4]

§ 10 ods.2 a § 15 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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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.
(4) Komisie si volia formu práce tak, aby čo najlepšie zodpovedala konkrétnym
úlohám a zámerom činnosti komisie. Ak komisie vykonávajú kontrolnú činnosť, použijú pre
prípravu kontroly, jej vykonanie a výstupný dokument z kontroly primerane predpisy
o finančnej kontrole[5].

§ 11
Hlavný kontrolór obce
(1)
Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu
úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce, ako
aj nakladanie s majetkom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne.
(2) Hlavného kontrolóra do funkcie volí na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo a z
tejto funkcie ho aj odvoláva. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
(3) Úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon[6].
§ 12
Obecný úrad
(1)Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov
obce.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace
s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov
obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a
daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu,
__________________________
[5]
[6]

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
§ 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
(4)Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, zásady
riadenia, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok [8]
obecného úradu (ďalej len „ organizačný poriadok „ ).
§ 13
Zverejňovanie
(1) Kvôli prístupnosti zverejňovaných oficiálnych informácií na úradnej tabuli má
obec dve úradné tabule s označením „Úradná tabuľa Obce Červeník“:
a) tabuľa umiestnená na vstupných dverách do obecného úradu
b) tabuľa umiestnená v centre obce, na ul. Osloboditeľov oproti základnej škole.
(2) Obvyklým spôsob zverejnenia je v obci zverejnenie na internetovej stránke,
zverejnenie na úradných tabuliach a vyhlásenie v obecnom rozhlase. V prípade rozsiahlejších
dokumentov, ako napr. rozpočet, všeobecne záväzné nariadenia obce a pod. sa v obecnom
rozhlase uverejní len miesto zverejnenia plného textu a doba, po ktorú je zverejnenie textu
k dispozícii.
(3) Obec má internetovú stránku www.cervenik.sk.
(4) Všeobecne záväzné nariadenia obce sú každému záujemcovi prístupné [7] na
požiadanie na Obecnom úrade v tlačenej forme k nahliadnutiu. Okrem toho sú prístupné na
obecnej internetovej stránke.
§ 14
Organizácia a riadenie samosprávy
(1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných
jednotiek obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3).
(3) Podrobnejšiu úpravu o organizácii samosprávy obsahuje organizačný poriadok[8].
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje rozhodovať o organizácii a riadení podriadených
organizačných jednotiek (podľa štruktúry v prílohe č. 3). Starosta rozhoduje o organizácii
a riadení organizačných jednotiek, ktorých organizácia a riadenie nie sú vyhradené obecnému
zastupiteľstvu.
(5) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu
„Základná škola s materskou školou“ so sídlom na ul. Osloboditeľov v Červeníku.
_______________________
[7]
[8]

§ 6 ods.10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 16 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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(6) Právnická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku je samostatným právnym
subjektom, ktorý má vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesie vlastnú
zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov.
(7) Ako organizačná zložka obecného úradu sa zriaďuje knižnica, ktorej predmetom
činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb verejnosti. Knižnica nemá právnu
subjektivitu, teda nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať
práva a zaväzovať sa.
(8)Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných
dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje
kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb používateľov a k
zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
§ 15
Vonkajšie vzťahy
(1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene obce má zo zákona [9] starosta.
(2) V rozsahu určenom v písomnom poverení od starostu je oprávnený vystupovať
v mene obce aj zástupca starostu[10] alebo zamestnanec obce[11].
(3) Iné osoby môžu konať v mene obce len na základe osobitného poverenia alebo
písomného splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva
z organizačných predpisov.
(4)
Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných
záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa
organizačných prepisov.
(5)
Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce
s okolitými mestami a obcami.
(6)
Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať
partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov, byť členom
medzinárodných združení miestnych orgánov.
(7)
Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä
krajskými, obvodnými, územne špecializovanými úradmi štátnej správy a ďalšími štátnymi
orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a podobne).

FINANCOVANIE OBCE, MAJETOK OBCE, ROZPOČET OBCE
§ 16
Financovanie obce
(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych
dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami sú :

a) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
[9]

§ 13 ods.1, 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[11]
§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
[10]
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b) príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) výnosy z finančných prostriedkov obce,
f) iné príjmy.
(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má
štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné
štátnym orgánom.
(4) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami,
so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
(5) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na
plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond.
Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa
dohodnutých pravidiel.
(6) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce stanoví obec nariadením.
§ 17
Majetok obce
(1) Majetkom obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane
finančných prostriedkov, pohľadávky a iné majetkové práva vo vlastníctve obce a majetkové
práva právnických osôb založených alebo zriadených obcou.

(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
(3) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech
rozvoja obce a jej občanov a v prospech ochrany a tvorby životného prostredia.
(4) Majetok obce sa má zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.
(5) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a
na výkon samosprávy obce.
(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
(7) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné
verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak
jeho používanie obec neobmedzila.
§ 18
Rozpočet obce
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Rozpočtom sa riadi
financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Strana 7 z 11

(2) Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy,
finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k
právnickým osobám a fyzickým osobám.
(3) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní , aby sa k nemu
mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(4) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu
obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(5) Po skončení rozpočtového roka obec spracuje o rozpočtovom hospodárení
záverečný účet obce, ktorý overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené
osobitným zákonom[12].

Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 19
Úvodné ustanovenie
Obec môže udeliť tieto verejné ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Červeník
b) Cena obce Červeník
c) Cena starostu obce Červeník
d) Odmeny
§ 20
Čestné občianstvo obce Červeník
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo
udeliť Čestné občianstvo obce Červeník.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh
starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného.
(4) 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 Kroniky obce Červeník.
________________________
[12]

§ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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§ 21
Cena obce Červeník
(1) Cena obce Červeník sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2)Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci,
starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(3) Cenu obce Červeník tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena - individuálne
podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. K cene obce sa vydáva osvedčenie o jej udelení,
v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce
a podpis starostu.
(4) Cenu obce Červeník slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
(5)Cena obce Červeník sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však
po uplynutí 2 rokov.
(6)Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
(7) Evidencia sa vedie v Kronike obce Červeník, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené.
§ 22
Cena starostu obce
(1)Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť
v prospech obce.
(2) Cenu starostu obce Červeník tvorí vecný dar v hodnote podľa rozhodnutia
obecného zastupiteľstva v každom konkrétnom prípade.
(3) Evidencia sa vedie v Kronike obce Červeník, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené.
§ 23
Odmeny
(1)Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä obyvateľom obce, príp. iným osobám za
aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.
(2) Evidencia vecných darov a odmien sa vedie v Kronike obce Červeník, ktorá má
obsahovať mená a hlavné údaje odmenených , dátum udelenia cien, ako aj stručné
zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.
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§ 24
Kronika obce
(1) Kronika obce Červeník (ďalej len „kronika“) sa vedie v úradnom jazyku, príp.
v jazyku príslušnej národnosti osoby, ktorej bolo udelené Čestné občianstvo obce Červeník.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
(3) Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho
života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
o prospech žitia miestneho spoločenstva.
(4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje
a odvoláva starosta.

Pomoc v mimoriadnych situáciách
§ 25
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
(1) Obec – na základe povinnosti zo zákona [13] - poskytuje obyvateľovi obce
nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou
alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu
pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne
miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických
osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
(4) Obec koordinuje pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy
a havárií v spolupráci s právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
§ 26
Súčinnosť v mimoriadnych situáciách
(1)Starosta môže uložiť právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo
fyzickej osobe písomným príkazom povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti[14] ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá poskytla
osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu
škody, ktorú pritom utrpel[15].
__________________________
[13]

§ 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
[15]
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
[14]
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§ 27
Spoločné ustanovenia
Predstavitelia orgánov obce a 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.
§ 28
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Štatút obce Červeník účinný od 12.12.2000.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom vyvesenia na
úradnej tabuli obce, t.j. 12.10.2012.

prílohu č. 1: Územie Obce Červeník
prílohu č. 2: Symboly Obce Červeník
príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Červeník

V Červeníku, dňa 27.09.2012
Marián Mihálik
starosta obce
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