ŠTATÚT OB CE BENICE
My občania obce Benice
Uznášame sa
prostredníctvo svojich volených zástupcov

Ing. Milan R emšík
starosta obce
a
obecné zastupiteľstvo
Mg r. Milan Adamec ,
V iliam Ha jný ,
Miroslav Krška ,
Ra stislav Roma nčík ,
Anna Žiarová
na tomto :

Štatúte
PRVÁ ČASŤ
Postavenie obce
§1
Základné ustanovenie
1. Obec Benice je samosprávny územný celok Slovenskej republiky ; združuje občanov,
ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi.

2. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
3. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného
prospechu.
4. Pri výkone samosprávy používa obec obecnú pečať ,obecný erb, obecné insígnie,
obecnú zástavu a ďalšie symboly obce, schválené obecným zastupiteľstvom.
5. Znak a zástavu obce môžu používať iba: orgány samosprávy obce (obecné
zastupiteľstvo, starosta obce, komisie)
§2
Územie obce
1. Územie obce Benice tvorí katastrálne územie o rozlohe 215 ha.
2. Spôsob zakladania, zlučovania, rozdeľovania a zrušovania katastrálnych území
upravuje zák. č.221/1996 Z.z o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
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§3
Obyvatelia obce
Obyvateľom obce je občan ,ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
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 (miestne referendum)
c) zúčastňovať sa na 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 pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v obci
g) požadovať pomoc v hmotnej núdzi
Obyvatelia obce sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujú pomoc
orgánom obce. V súvislosti s tým:
a) ochraňujú majetok obce a podieľajú sa na nákladoch obce, vykonávajú menšie
obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života,
životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok
obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľajú sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhajú udržiavať poriadok v obci,
d) poskytujú podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácií
a zúčastňujú sa na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárií
v obci
Obec je povinná poskytovať obyvateľom nevyhnutnú výpomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenú živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť im prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.
Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo
miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo v obci.
Na osoby uvedené v ods. 5 sa nevzťahuje ods. 2 písm. a) a b).
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§4
Samospráva obce
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce
a jeho majetku, všetky záležitosti, 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) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce
3. Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením hnuteľným a nehnuteľným
majetkom a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet,
c) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok
a vykonáva ich správu
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie
k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská
k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné,
personálne a materiálne podmienky pre jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií ,
verejných priestranstiev ,obecného cintorína, kultúrnych a športových
a ďalších obecných zariadení ,kultúrnych pamiatok na území obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä: nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu
a údržby verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou,
odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami do žúmp
a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov
obce, chráni životné prostredie ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie
obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky
služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov
a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce, obstaráva
a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných
podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja života,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje
rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom
mieste,
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o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v obci v rozsahu podľa osobitných
predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku,
q) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými
hnutiami, občianskymi združeniami a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými
osobami pôsobiacimi na území v obci.
§5
Vzťah štátu k obci
1. Na obec možno zákonom previesť niektoré úlohy štátnej správy ak je ich plnenie
týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát
poskytne potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Obec podlieha štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie
byť v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi ,zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť
v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanovenými zákonom, so
zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh nariadeniu o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej
adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci
obvyklým .
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas
ktorej môžu fyzické alebo právnické osoby uplatňovať pripomienky k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov
živelnej pohromy ak právny predpis na základe, ktorého sa nariadenie prijíma, nebol
včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je to potrebné na zabránenia škodám na
majetku sa postup podľa odsekov 3 a 4 nepoužije .
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou
ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto
predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých
dôvodov.
Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva
v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia.
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8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli v obci najmenej 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak
v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy
alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej
pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok
účinnosti nariadenia.
9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.
10. Nariadenia musia byť každému prístupné na Obecnom úrade v Beniciach.
§7
Financovanie obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami obce
sú v rozsahu podľa osobitných predpisov najmä:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce
a jej rozpočtových organizácií,
c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
d) pokuty za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi .
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§8
Majetok obce
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak
osobitný predpis neustanoví inak.
Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na
výkon samosprávy obce.
Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely najmä pre miestne komunikácie a iné
verejné priestranstvá, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať,
ak jeho používanie obec neobmedzila.
Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.
Jeho správa a údržba je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce. Za jeho
požívanie možno vyberať miestne dane a poplatky podľa osobitných predpisov.
Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ (podstata )
pre obecné podniky alebo pre inú formu podnikateľskej činnosti.
Majetok obce určený na výkon samospráva obce možno použiť na plnenia jej
záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť orgánov obce. Jeho správa
a údržba je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce alebo účelového
obecného fondu. Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno organizovať
verejnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru .
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§9
Rozpočet obce
1. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorý sa riadi financovaním úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku.
2. Rozpočtový rok je zhodný z kalendárnym rokom.
3. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
a) bežný rozpočet,
b) kapitálový rozpočet,
c) finančné operácie.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia stanovená MF SR .
4. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy
a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov zo všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo zmlúv.
5. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu ,ktorými sú:
(a) podiely na daniach v správe štátu,
(b) dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
(c) ďalšie dotácie v súlade zo zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
6. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám
a príspevkovým organizáciám zriadených obcou a k iným právnickým osobám,
ktorých je zriaďovateľom alebo zakladateľom.
7. Obec môže na splnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky
mimo rozpočtovaných peňažných fondov.
8. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce; to platí aj o záverečnom
účte obce ako aj návrhu o vyhlásení dobrovoľnej zbierky .
9. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združenými s inými obcami
a s inými právnickými alebo fyzickými osobami.
10. Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá. Je zdrojom tvorby rezervného
fondu a časť možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok, prípadne do
iných peňažných fondov obce.
11. Obec vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce o výnosoch a nákladoch,
príjmoch a výdavkoch o finančných operáciach o finančných vzťahoch voči štátnemu
rozpočtu podľa osobitného zákona.
12. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom.
DRUHÁ ČASŤ
§ 10
Druhy orgánov obce
1. Orgány obce sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov :
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce .
2. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
a) obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu,
b) komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
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3. Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra, ktorého práva
a povinnosti sú určené v rokovacom poriadku a zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Právomoci a kompetencie obecného zastupiteľstva sú zakotvené v rokovacom
poriadku obecného zastupiteľstva a v zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
5. Právomoci a kompetencie ostatných orgánov obecného zastupiteľstva upravuje
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
TRETIA ČASŤ
Regionálne a záujmové združovanie
§ 11
1. Obec je členom:
• Združenie miest a obcí Slovenska,
• Združenie miest a obcí regiónu Turiec,
• Regionálneho a vzdelávacieho centra v Martine,
• Mikroregionálneho združenia Lúčanská Malá Fatra
2. Obec môže byť členom aj iných združení, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
1. Štatút, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Dňom schválenia tohto štatútu sa ruší štatút schválený obecným zastupiteľstvom pod
uznesením č. 017/07 dňa 14.2.2007
3. Tento štatút bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva.
č. 55/10 dňa 22.09.2010 a nadobúda účinnosť od 1.10.2010

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

SÚVISIACE PREDPISY
- Ústava slovenskej republiky
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- Zákon č. 221/1996 Z.z. .o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

.
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