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ŠTATÚT obce Livinské Opatovce
VZN č. 3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach
podľa ust. zák.č.369/90 Zb zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej
len ZoOZ/ vydáva Obecné zastupiteľstvo toto všeobecno-záväzné nariadenie /ďalej len
VZN/
§ 1 Úvodné ustanovenie
Štatút obce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako
právnickej osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych
predpisov a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce – sústavu jej
orgánov, ich hlavné úlohy a vzťahy.
§ 2 Územie obce
2.l. Obec Livinské Opatovce je samostatný, samosprávny územný celok. Jeho katastrálne
územie susedí s katastrami obcí Borčany, Chudá Lehota, Livina, Nadlice, Norovce, Rajčany
Rybany.
2.2. Symboly obce § 1 b ZoOZ
2.3.
Obec Livinské Opatovce má vlastné symboly a to:
- ERB
- Vlajka
- Pečať
ERB obce tvorí: v strede modrého pola nad zeleným pahorkom biela biskupská mitra
zakončená dvoma krížikmi. V hornej a dolnej časti má ozdobný lem a uprostred
ornament v tvare kríža. Po ľavej strane od mitry je biskupská berla a vpravo
čerieslo.
VLAJKA pozostáva zo šiestich pruhov, dvoch bielych, dvoch modrých a po jednom
zelenom a žltom ukončenými tromi cípmi.
.
PEČAŤ obce vychádza z erbu obce.
2.4. Označovanie ulíc a číslovanie stavieb - § 2 b – 2d ZoOZ
V obci pre malý počet nie sú označované ulice. Súpisné číslo sa stavbám určuje do poradia podľa vydaných kolaudačných rozhodnutí.
§ 3 – Obyvatelia obce
/§3 ZoOZ/
3.1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na
samospráve obce, okrem práv má aj voči obci povinnosti
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§ 4 - Spôsob zverejňovania
/§ 6 ods.3),4), § 9 ods.3) ZoOZ/
4.1. Všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len VZN/ obce ako aj ich návrhy, návrh rozpočtu,
plnenie rozpočtu a iné dôležité dokumenty sa zverejňujú na úradnej tabuli /uzavretá
skrinka/ pred budovou Obecného úradu.
4.2. Ďalšie dokumenty napr. pozvánka na zasadnutie OZ, zápisnice a uznesenia OZ sa
taktiež zverejňujú na úradnej tabuli obecného úradu.
4.3. Ostatné doklady a informácie sú poskytované v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciam.
§5
Financovanie a rozpočet obce
/§§ 7, 8, 9 ZoOZ/
5.1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov a dotácií zo štátneho
rozpočtu .
5.2. Základom finančného hospodárenia Obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtový proces je upravený v zákone
č.523/04 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákone č.583/04 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
5.3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie
a schvaľuje záverečný účet obce.
5.4. Starosta obce môže vykonávať zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením vtedy, ak je
nevyhnutné uhradiť náklady, s ktorými sa v rozpočte neuvažovalo v rozsahu do výšky
700,00€ v jednotlivých položkách bežného rozpočtu a 3500,00€ v jednotlivých položkách
kapitálového rozpočtu. To platí aj pri vytvorení novej položky rozpočtu.
O vykonanom rozpočtovom opatrení informuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5.5. Hospodárenie s majetkom Obce Livinské Opatovce upravuje osobitná vnútorná smernica
obce vyplývajúca zo zákona č.138/91 Zb. v znení noviel o majetku obcí.
§ 6 Orgány obce
/§ 10 ZoOZ/
6.1. Obec Livinské Opatovce má tieto orgány:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo
c) dve stále komisie a to:
- komisia pre financie, výstavbu a verejný poriadok
- komisia pre kultúru a šport
6.2. V prípade potreby zriadi dočasné komisie na splnenie stanovenej úlohy.
6.3. Osobitnými komisiami sú:
Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá vyplýva z ústavného zákona č 357/04 Zz.
§ 7 Obecné zastupiteľstvo
/ § 11, 11 a, 11 b ZoOZ/
7.1. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Livinských Opatovciach na ďalšie celé
volebné obdobie sa určuje na 5 poslancov.
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7.2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto vnútorné normy:
- Rokovací poriadok
- Štatút obce
- Obeh účtovných dokladov
- Zásady hospodárenia s majetkom obce a
- záväzné nariadenia vyplývajúce z príslušných zákonov napr. o dani z nehnuteľnosti,
o odpadoch
- a ďalšie vnútorné normy a VZN vtedy, ak vznikne nutnosť ich vydania.
7.3. Na prerokovanie obecných vecí môže zvolať obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti napr. na veci súvisiacej s jej rozvojom.
§ 8 Zastupovanie starostu
/§ 13 b ZoOZ/
8.1. Zástupca starostu zastupuje neprítomného starostu iba vo veciach nevyhnutných pre
riadny chod života v obci /napr. počas dovolenky, viacdennej služobnej cesty, PN/ o čom
je vopred upozornený starostom obce.
8.2. Zástupcu starostu spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta obce
do 60 dní od zloženia sľubu starostu ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec OZ. Zástupcu starostu môže
kedykoľvek starosta odvolať, jeho zastupovaním poverí ďalšieho poslanca najneskôr do 60
dní od odvolania.
Pri zastupovaní starostu v jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti sa zástupca starostu riadi
ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a ďalšími príslušnými právnymi normami a predpismi.
8.3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
§ 9 Komisie obecného zastupiteľstva
/§ 15 ZoOZ/
9.1. Komisie vypracúvajú:
- stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva
- ;stanoviská k najdôležitejším investičným zámerom
- stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce.
- iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce
Komisie v rámci svojej kontrolnej funkcie
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti
- kontrolujú ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaného
v obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia.
9.2.Komisia pre financie, výstavbu a verejný poriadok zahŕňa tieto oblasti:
- ekonomická činnosť v obci
- oblasť výstavby a údržby majetku a životného prostredia
- oblasť verejného poriadku
- poskytovanie služieb, obchodu, cestovného ruchu, dopravu
- sleduje oblasť poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
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9.3. Komisia pre kultúru a šport zahŕňa tieto oblasti:
- kultúrnu – sleduje zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí, činnosť osvety
obecnej knižnice, spoluorganizuje kultúrne podujatia
- sociálna – sleduje život dôchodcov, v prípade potreby im pomáha v ich problémoch
sleduje demografický vývoj a migráciu obyvateľstva
- školstvo, telovýchova a šport – pomáha využívať volný čas detí a mládeže
/športové a iné podujatia pre mládež/, napomáha rozvoju športu v obci
- sleduje úsek ochrany životného prostredia týkajúci sa kultúrnych pamiatok
a ochrany prírody.
9.4. Zloženie komisií:
Komisie sú minimálne 5 členné. Sú zložené min. z 2 poslancov Obecného zastupiteľstva
a z odborníkov z radov obyvateľov obce, ale i ľudí v obci nebývajúcich napr. vlastníkov
tu rekreačných chalúp, ktorí sa zaujímajú o dianie v obci. Na čele komisie je predseda,
ktorý je poslancom Obecného zastupiteľstva.
9.5. Osobitná komisia, ktorú schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona
č.357/04 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
je Komisia na ochranu verejného záujmu. Jej činnosť sa riadi schváleným rokovacím
poriadkom komisie. Jej zloženie vyplýva z uvedeného ústavného zákona.
§ 9 – Obecný úrad
/§ 16 ZoOZ/
9.1. Funkcia prednostu obecného úradu nie je zriadená. Jeho prácu organizuje starosta
obce, ktorý pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a uznesení Obecného
zastupiteľstva.
9.2. Pracovníci obce sa zúčastňujú zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
§ 10 – Hlavný kontrolór
/§ 18, 18a, 18 b, 18 c, 18d, 18 e, a 18 f/ a 19 ZoOZ/
10.1. Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje Obecné zastupiteľstvo. Jeho úlohy vyplývajú
z uvedeného § zákona o obecnom zriadení.
10.2. Obecná polícia nie je v obci zriadená.
§ 11 – Spolupráca obcí
/§ 20 – 21 ZoOZ/
11.1. Obec je členom združenia Región Stredné Ponitrie so sídlom v Partizánskom, ktoré sa
riadi zakladajúcou zmluvou a stanovami.
11.2. Obec je členom Regionálneho združenia Zlatníckej doliny so sídlom v Zlatníkoch.
11.3. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/.
11.4. Obec má spoločnú úradovňu z hľadiska prenosu kompetencií s obcami združenými v
Regióne Stredné Ponitrie.
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§ 12 – Záverečné ustanovenie
(§ 27 ZoOZ/
12.1. Všetky rozhodnutia v správnom konaní pripravuje starosta obce, okrem agendy daní a
poplatkov, kde rieši iba prípady odvolacích konaní.
12.2. Schválenou zmenou sa mení doterajší štatút obce schválený Obecným zastupiteľstvom
dňa27.5.2005 č.uzn 155/2005/C/4
12.3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po
uplynutí 15 dní od jeho vyvesenia po schválení na úradnej tabuli.

Daniela Hanová
starostka obce
Vyvesené k pripomienkovaniu:2.5.2012
Zvesené: 18.5.2012
Schválené dňa 18.5.2012
Obecným zastupiteľstvom v Liv.Opatovciach č. uzn. 8/2012/D/3
Vyvesené po schválení: 21.5.2012
Zvesené:
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NÁVRH
zmeny ŠTATÚTU Obce LIVINSKE OPATOVCE
V zmysle novely zákona o obecnom zriadení č.334/2007 Z.z.,
ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.9.2007
Obecné zastupiteľstvo v Livinských Opatovciach
M e n í § 5 bod 5.4. Štatútu obce schváleného dňa ....................., ktorý
bude znieť :
„Starosta obce môže vykonávať zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
vtedy, ak je nevyhnutné uhradiť náklady s ktorými sa v rozpočte neuvažovalo
v rozsahu do výšky 20 tis. Sk v jednotlivých položkách bežného rozpočtu a 100
tis. Sk v jednotlivých položkách kapitálového rozpočtu. To platí aj pri vytvorení
novej položky rozpočtu.“
O vykonanom rozpočtovom opatrení informuje na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.“

Daniela Hanová
staroskta obce

