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Štatút obce Veľká Lomnica
PRVÁ HLAVA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce vydáva obec na základe § 11 ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon o obecnom zriadení),
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi obce, upravuje najmä postavenie
a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, ďalej postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce,
symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a odmeny.
2. Štatút obce Veľká Lomnica je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom
obce.

DRUHÁ HLAVA
Čl. 2
Postavenie obce
1. Obec Veľká Lomnica je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky
združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Zmeny územia Obce Veľká Lomnica možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.
3. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi, za podmienok stanovených zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami
obce.
4. Obec má právo na svoje obecné symboly.
5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
Čl. 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
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 (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 čase náhlej núdze.
3. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten občan, s výnimkou ustanovení
v ods. 2 písm. a), b), ktorý:
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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 obce.
4. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce.
V súvislosti 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 a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v
záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
5. 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.
Čl. 4
Samospráva obce Veľká Lomnica
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku
v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
Samosprávu obce Veľká Lomnica vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce, ktorými sú:
- starosta obce,
- obecné zastupiteľstvo,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
Obec pri výkone samosprávy plní úlohy, ktoré jej vyplývajú z § 4 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení ako:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov 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 na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp,
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,
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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, koncepciu
rozvoja jednotlivých oblastí 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 obce,
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 na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s
občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami
pôsobiacimi v obci.
6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave ani zákonom. Vo veciach,
v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenia len na základe splnomocnenia
zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne
záväznému právnemu predpisu. Nariadenia obce schvaľujú na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva poslanci obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou.
Čl. 5
Vzťah štátu a obce
1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné
finančné a iné materiálne prostriedky.
2. Vzťah štátu a obce upravuje § 5 ods. 1 až 10 zákona o obecnom zriadení.
Čl. 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia v súlade s § 6 ods. 1 až 10
zákona o obecnom zriadení.
2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
3. Návrh nariadenia (ďalej VZN), o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva,
ktorá je umiestnená pred Obecným úradom (ďalej OcÚ). Návrh nariadenia sa zverejní aj na
internetovej stránke obce v tej istej lehote, www.velkalomnica.sk, v sekcii elektronická úradná
tabuľa.
4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej
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môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 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, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej
pohromy alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku sa postup podľa odsekov 3 a 4
nepoužije.
6. 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.
7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v
obci najmenej na 15 dní a na internetovej stránke obce v tej istej lehote, www.velkalomnica.sk,
v sekcii elektronická úradná tabuľa; 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 účinnosti.
10. VZN sú prístupné každému na sekretariáte OcÚ.
Čl. 7
Majetok obce
1. O majetku obce pojednáva § 8 ods. 1 až 6 zákona o obecnom zriadení a zákon 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Majetok Obce Veľká Lomnica tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných
prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo
ktoré obec nadobudne do vlastníctva alebo vlastnou činnosťou. Majetok obce slúži na plnenie
úloh obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce.
5. 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.
6. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a
jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. sú povinné majetok obce zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
7. Majetok obce a nakladanie s ním upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré
schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú
najmä:
- majetok obce Veľká Lomnica,
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- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
- správu majetku obce,
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.
8. V majetkových veciach, majetkovoprávnych záležitostiach Obce Veľká Lomnica koná v jej
mene štatutárny zástupca obce – starosta obce.
Čl. 8
Financovanie obce
1. O financovaní obce pojednáva § 7 ods. 1 až 6 zákona o obecnom zriadení.
2. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a
z ďalších zdrojov.
3. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.
Čl. 9
Rozpočet obce
1. O rozpočte obce pojednáva § 9 ods. 1 až 5 zákona o obecnom zriadení.
2. Základom finančného hospodárenia obce Veľká Lomnica je rozpočet obce zostavovaný na
obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
3. Pred schválením sa rozpočet obce rovnako ako aj záverečný účet obce musí zverejniť
najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce v tej istej lehote,
www.velkalomnica.sk, v sekcii elektronická úradná tabuľa.
4. K návrhu rozpočtu obce a k návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou
v originálnych kompetenciách sa vyjadruje hlavný kontrolór obce v svojom odbornom
stanovisku, ktoré predkladá na podateľňu OcÚ minimálne desať pracovných dni pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. OcÚ zabezpečí doručenie odborného stanoviska príslušnej
komisií zriadenej pri OZ a po jej prerokovaní aj poslancom obecného zastupiteľstva
v elektronickej alebo písomnej podobe a to minimálne 3 dni pred zasadnutím OZ.
5. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
- príjmy z miestnych daní a poplatkov,
- výnosy z majetku obce rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov
s majetkovou účasťou obce,
- dotácie zo štátneho rozpočtu.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
- výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,
- výdavky na údržbu majetku obce,
- investičné výdavky.
6. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového
roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do
schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami. Berie na
vedomie rozpočtové opatrenia vykonávané starostom obce v rozsahu poverenia obecným
zastupiteľstvom. Kontroluje čerpanie rozpočtu a schvaľuje záverečný účet obce s výrokom:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok :
a) bez výhrad alebo
b) s výhradami.
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V prípade schválenia záverečného účtu obce s výhradami poslanci uvedú výhrady v prijatom
uznesení.
8. K záverečnému účtu obce sa vyjadruje hlavný kontrolór obce v svojom odbornom stanovisku,
ktoré predkladá na podateľňu OcÚ minimálne desať pracovných dni pred rokovaním obecného
zastupiteľstva. OcÚ zabezpečí doručenie odborného stanoviska príslušnej komisií zriadenej pri
OZ a po jej prerokovaní aj poslancom obecného zastupiteľstva v elektronickej alebo písomnej
podobe a to minimálne 3 dni pred zasadnutím OZ.
9. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje
audítor.

TRETIA HLAVA
Čl. 10
Rozpočtové organizácie
1. Obec môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako
aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce, čo patrí do schvaľovacej kompetencie
obecného zastupiteľstva.
2. Rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v pôsobnosti obce je Základná škola
s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) a jej súčasti:
a) Materská škola,
b) Školská jedáleň,
c) Školský klub detí,
d) Centrum voľného času.
3. Orgánmi ZŠ s MŠ sú:
a) riaditeľ školy,
b) rada školy
Čl. 11
Orgány obce, poradné orgány a ďalšie orgány
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány napr. komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj
ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon o obecnej polícií).
3. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici zriaďuje svoje komisie prevažne na ustanovujúcom
obecnom zastupiteľstve a určuje im náplň práce.
4. Komisie, ich náplň práce, zriadené pri obecnom zastupiteľstve sú najmä:
a) Komisia finančná a sociálnych vecí:
- vyjadruje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce, MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ,
Záverečnému účtu obce, k rozpočtovým opatreniam,
- vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na sociálnu výpomoc.
b) Komisia pre výstavbu a územné plánovanie:
- vyjadruje odborné stanovisko k návrhom VZN týkajúcich sa zmien a doplnkov
Územného plánu obce, k rozvojovým projektovým zámerom, k dopravným stavbám,
miestnym komunikáciám, k projektom dopravného značenia, k verejnoprospešným
stavbám,
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odsúhlasuje majetko-právne prevody,
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim.
c) Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch:
- pripravuje návrhy k organizácií kultúrnych podujatí,
- pripravuje návrhy k organizácií športových podujatí,
- podáva podnety a rieši žiadosti v oblasti cestovného ruchu,
- vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení a vyhodnocuje pripomienky
k nim.
d) Komisia pre ochranu verejného záujmu: preveruje majetkové priznanie starostu obce
v súlade so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
e) Komisia na riešenie priestupkov v zmysle stavebného zákona:
- vyjadruje sa k priestupkom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
- vyjadruje sa k správnym deliktom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
f) Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce:
- vybavuje sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce v súlade so Zásadami
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľká Lomnica zo dňa
28.6.2011 v znení neskorších úprav : proti činnosti starostu obce, proti činnosti hlavného kontrolóra, proti činnosti jednotlivých poslancov,
- komisia predkladá stanovisko obecnému zastupiteľstvu k zaslaným podnetom prokuratúry pri výkone samosprávy.
5. Za predsedu komisie je volený poslanec obecného zastupiteľstva. Členmi komisie sú volení
poslanci OZ a odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb. Minimálny počet členov
v komisii je 3. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
6. Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje
program zasadnutia komisie v spolupráci s OcÚ, vykonáva záznam o priebehu
rokovania komisie alebo poverí touto úlohou iného člena komisie,
b) zostavuje plán činnosti komisie,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
d) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z náplne práce komisie.
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
8. Obec Veľká Lomnica má zriadenú Obecnú políciu na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany
životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú za zákonov a všeobecne
záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí starostu
obce, všeobecne záväzného nariadenia č. 45 zo dňa 26. júna 2008 - uznesenia 146/2008 v znení
uznesenia č. 363/2010 zo dňa 25. februára 2010 v znení neskorších úprav. Obecné
zastupiteľstvo volí a odvoláva náčelníka obecnej polície na návrh starostu obce.
9. Obec Veľká Lomnica má zriadené zdravotné stredisko. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom
zdravotného strediska je Obec Veľká Lomnica. Objekt zdravotného strediska bol uvedený do
prevádzky 1.11.1986 a ku dňu 1.3.1995 je vo vlastníctve obce, pričom zdravotnícke činnosti v
tomto obecnom zdravotníckom zariadení poskytujú jednotliví lekári primárnej zdravotnej
starostlivosti na základe „Povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“, vydaného
Prešovským samosprávnym krajom, odbor zdravotníctvo.
V zdravotnom stredisku Veľká Lomnica je poskytovaná nasledovná zdravotná starostlivosť:
a) praktický lekár pre deti a dorast,
b) praktický lekár pre dospelých,
So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné povoliť ďalšie ambulancie, s odbornou
lekárskou starostlivosťou. V obecnom zdravotnom stredisku Veľká Lomnica jednotliví lekári –
-
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poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s Obcou Veľká
Lomnica.
10. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo v súlade s
§18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Čl. 12
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľsky zbor obce Veľká Lomnica zložený z poslancov,
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľká Lomnica na štyri roky.
2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu
obyvateľov obce takto:
- od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
- od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu nadpolovičnej väčšiny poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Čl. 13
Úlohy obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života Obce Veľká Lomnica
a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s
ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny vykonávať rozpočtovými opatreniami, kontrolovať
jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o
prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v
rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o
prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
podľa zákona o obecnom zriadení § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona (zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov) 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, 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
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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 si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života
obce ak to upravuje osobitný predpis.
4. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok, ktorý schvaľujú
poslanci obecného zastupiteľstva.
Čl. 14
Miestne referendum
1. O miestnom referende pojednáva § 11a ods. 1 až 9 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, ak sú splnené
podmienky rozdelenia v zmysle zákona o obecnom zriadení,
b) odvolanie starostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
alebo ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť
mesiacov.
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, ktorú overujú aspoň traja
poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru,
a starosta,
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o ďalších dôležitých veciach
samosprávy obce.
3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda podľa ods. 1 písm. a), b), d), a e).
4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
doručenia petície obci podľa ods. 1 písm. c).
5. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a
sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
6. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému
voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia
uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície,
otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a
čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v
rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.
7. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov
miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní
od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
8. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
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Čl. 15
Zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov
obce alebo jej časti.
2. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak, zhromaždenie obyvateľov sa uskutoční minimálne
raz do roka, spravidla v mesiaci január.
Čl. 16
Rokovanie obecného zastupiteľstva
1. O rokovaní obecného zastupiteľstva pojednáva § 12 ods. 1 až 12 zákona o obecnom zriadení.
2. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o
zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho
konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v
predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
3. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.
Čl. 17
Starosta obce
1. O postavení starostu obce v obci pojednáva § 13 ods. 1 až 12 zákona o obecnom zriadení.
2. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
3. Starosta je štatutárnym orgánom obce.
4. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
5. Starosta obce po svojom zvolení, predkladá mandátovej komisií čestné vyhlásenie, v ktorom
deklaruje, že nevykonáva funkcie nezlučiteľné s funkciou starostu obce.
6. Starosta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce
vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
7. 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 najneskôr
do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto sa nevzťahuje na uznesenie o
voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o
odvolaní starostu.
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8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo
uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Čl. 17
Zástupca starostu
1. O postavení zástupcu starostu obce pojednáva § 13b ods. 1 až 5 a § 26 ods. 6 zákona o obecnom
zriadení.
2. 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. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta
odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania
zástupcu starostu.
3. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta zastupuje starostu v rozsahu určenom
starostom v písomnom poverení.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
5. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce,
ktorý mu určí starosta obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný
za podmienok podľa osobitných predpisov.
Čl. 18
Obecný úrad
1. O úlohách obecného úradu (OcÚ) pojednáva § 16 a § 17 zákona o obecnom zriadení.
2. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
3. Prácu OcÚ riadi starosta obce.
4. V Obci Veľká Lomnica je zriadená funkcia prednostu OcÚ, obecný úrad vedie a jeho prácu
organizuje prednosta.
5. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
6. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným.
7. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje
organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce.
Čl. 19
Hlavný kontrolór obce
1. O postavení hlavného kontrolóra obce pojednáva § 18, § 18a, § 18b, § 18c, § 18d, § 18e, § 18f ,
§ 18g zákona o obecnom zriadení.
2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom
obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
12

podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú
činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku
svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so
základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
3. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie.
4. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba
vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
6. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
7. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas.
8. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu
najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
9. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca (návrh na odvolanie podáva starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva,
s uvedením dôvodov – porušenia pracovnej disciplíny),
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň
raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj o svojich majetkových pomeroch.
10. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov.
11. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
12. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach
d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1, 68
e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1, 82

Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa
určí v závislosti od dĺžky pracovného času.
13. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra v závislosti od dĺžky pracovného času.
14. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
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osobitných predpisov,
b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
c) kontrola vybavovania sťažností a petícií,
d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
f) kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
15. Povinnosti hlavného kontrolóra:
a) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
v dostatočnom časovom predstihu, prostredníctvom podateľne OcÚ, tak aby bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce najneskôr 15 dní pred prerokovaním v
zastupiteľstve,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce
pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, tak, aby mohli byť prerokované v príslušnej
komisii OZ, minimálne 10 pracovných dní pred zasadnutím OZ, prostredníctvom podateľne
OcÚ,
c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí a jej písomné vyhotovenie minimálne 10 pracovných dní pred zasadnutím OZ,
prostredníctvom podateľne OcÚ, tak, aby mohla byť prerokovaná v príslušnej komisii OZ,
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do
60 dní po uplynutí kalendárneho roku, prostredníctvom podateľne OcÚ,
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
f) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
16. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným;
môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
17. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
svojej kontrolnej činnosti. Je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako oprávnená osoba a podpísať
poučenie oprávnenej osoby.
18. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.
19. Hlavný kontrolór vykonáva svoju kontrolnú činnosť, v rámci schváleného pracovného úväzku a
počas pracovnej doby určenej zamestnancom OcÚ starostom obce v Pracovnom poriadku
zamestnancov obce Veľká Lomnica. Prácu mimo určeného prevádzkového času môže hlavný
kontrolór vykonávať na OcÚ len na základe písomného povolenia starostu obce.
Čl. 19
Úvodné ustanovenie
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. O povinnostiach a oprávneniach poslancov pojednáva § 25 ods. 1 až 9 zákona o obecnom
zriadení.
2. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby
a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
3. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri
výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami obce, vykonávajú ju v súlade s ústavou,
s ústavnými a ďalšími zákonmi platnými na území SR.
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Čl. 20
Vznik a zánik poslaneckého mandátu, práva a povinnosti poslancov
1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením (získaním osvedčenia o zvolení, ktoré
podpisuje predseda miestnej volebnej komisie) a podpísaním sľubu poslanca obecného
zastupiteľstva. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné
zastupiteľstvo. Poslanci obce po svojom zvolení, predkladajú mandátovej komisií čestné
vyhlásenie, v ktorom deklarujú, že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca.
2. Funkčné obdobie poslancov začína zvolením a zložením sľubu a končí dňom skončenia
volebného obdobia.
3. Poslanec je povinný:
a) zložiť sľub na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
4. Mandát poslanca zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 2,
i) zrušením obce,
j) smrťou.
5. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením
obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. Poslanec je povinný skutočnosti
podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne
písomne oznámiť obci.
6. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a zamestnancov obecného úradu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich
práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie
vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
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.
7. 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.
8. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich
z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie
podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza
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zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za
prácu. Poslancom, ktorí sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu
ušlého zárobku.
9. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.
10. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
11. Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.".
Čl. 21
Spolupráca obcí
1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením
právnickej osoby podľa osobitného zákona.
2. Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva
sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom
spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
3. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami
obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
Čl. 22
Vyhlásenie obce za mesto
1. Národná rada Slovenskej republiky môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vyhlásiť za
mesto obec, ktorá
a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného
ruchu, alebo kúpeľným miestom,
b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,
c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,
d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby ( § 139a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov),
e) má najmenej 5 000 obyvateľov.
2. Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to
opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných predpokladov uvedených v odseku 1.
3. Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda Národnej rade Slovenskej republiky na
základe žiadosti obce.
4. Obec podáva žiadosť o vyhlásenie obce za mesto prostredníctvom obvodného úradu v sídle
kraja; k žiadosti priloží územný plán obce a ďalšiu dokumentáciu o tom, že spĺňa
predpoklady uvedené v odseku 1. Obvodný úrad v sídle kraja postúpi žiadosť obce spolu so
svojím stanoviskom ministerstvu.
5. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
6. Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vláda vydá osvedčenie o
vyhlásení obce za mesto.
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7. Po rozdelení obce vyhlásenej za mesto Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády
uznesením odníme štatút mesta tej z nových obcí, ktorá prestala spĺňať predpoklady
uvedené v odseku 1.
8. Mestá spolu s názvom používajú označenie "mesto".
9. Obec Veľká Lomnica požiada o vyhlásenie obce za mesto ak o tom rozhodnú obyvatelia
obce v referende.
Čl. 23
Vzťah s štátom, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami
a občianskymi združeniami
1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným úradom,
územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými
školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi.
2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými,
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi
združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ŠTVRTÁ HLAVA
Čl. 24
Symboly obce
Obecné symboly sú:
a) erb Obce Veľká Lomnica,
b) zástava obce,
Čl. 25
Erb obce Veľká Lomnica
1. Erb obce Veľká Lomnica tvorí v červenom štíte sv. Katarína pravicou držiaca zlatý meč
a ľavou zlaté koleso.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Veľká Lomnica tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Záujemca
o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia
erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto
ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, prípadne iné identifikačné údaje ak ide o
právnickú osobu,
- dôvod použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
4. Erb obce sa používa najmä:
a) na insígniách starostu,
b) na listinách o udelení čestného občianstva Obce Veľká Lomnica,
c) na budovách, kde ma sídlo Obecný úrad Veľká Lomnica,
d) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
e) na preukazoch pracovníkov obce,
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f) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície.
5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo
rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučné starosta.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
Čl. 26
Zástava obce Veľká Lomnica
1. Zástavu obce Veľká Lomnica tvorí 5 pozdĺžnych pruhov, červenej, žltej, bielej farby.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Veľká Lomnica tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
3. Zástavu obce Veľká Lomnica používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných
a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách,
v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie
zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej
výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna je umiestnená z čelného pohľadu vľavo.
6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne a sníma pomaly a dôstojne pri snímaní sa nesmie dotýkať
zeme.
7. Pri používaní a snímaní zástavy musia byť dodržané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zaväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
Čl. 27
Úvodné ustanovenie
Ocenenia
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Veľká Lomnica,
b) Cena obce Veľká Lomnica,
c) Cena starostu obce Veľká Lomnica,
d) Ďakovný list.
Čl. 28
Čestné občianstvo obce Veľká Lomnica
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 Veľká Lomnica.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
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vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4. Slávnostné udelenie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poctený občan pri takejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce sa
zapisuje do Pamätnej knihy Veľká Lomnica.
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť
všeobecne záväzným nariadením.
Čl. 29
Cena obce Veľká Lomnica
1. Cena obce Veľká Lomnica 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 kultúrny 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 Veľká Lomnica tvorí vecná alebo finančná odmena v hodnote, ktorú schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie (zápis) o jeho udelení, v ktorom je
uvedené: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis
starostu. Poctený občan pri takejto príležitosti sa zapisuje do Pamätnej knihy Veľká Lomnica.
4. Cenu obce Veľká Lomnica slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce spravidla v 12.
mesiaci.
5. Cena obce Veľká Lomnica sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po
uplynutí 2 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade
sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.
Čl. 30
Cena starostu obce Veľká Lomnica
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce.
2. Cenu starostu obce Veľká Lomnica tvorí finančná odmena, alebo dar v hodnote do 30 EUR,
pokiaľ sumu neschváli obecné zastupiteľstvo inak. Poctený občan pri takejto príležitosti sa
zapisuje do Pamätnej knihy Veľká Lomnica.
3. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Veľká Lomnica, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým
osobám udelené.
Čl. 31
Ďakovný list
Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť občanom ďakovný list za
zásluhy o rozvoj obce: súčasným alebo bývalým poslancom, obyvateľom obce, príp. iným
osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a iný významný podiel na rozvoji obce.
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Čl. 32
Kronika obce Veľká Lomnica
1. Kronika obce Veľká Lomnica sa vedie v úradnom jazyku.
2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
starosta obce.
3. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. 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.

Čl. 33
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce je základnou právnou normou Obce Veľká Lomnica. Všetky všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a jeho orgánov a iné predpisy obce musia
byť v súlade s týmto štatútom.
2. Štatút obce Veľká Lomnica bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Lomnica dňa
24. marca 2015 uznesením č. 38/2015.
3. Štatút Obce Veľká Lomnica nadobúda platnosť dňa 24. marca 2015 a účinnosť 25. marca 2015.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší VZN č. 2/2011 štatút obce Veľká Lomnica
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Lomnica dňa 28.6.2011.
Vo Veľkej Lomnici, 25. marec 2015
____ signet ____
Mgr. Peter DUDA
starosta obce
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Príloha č. 1

Erb obce Veľká Lomnica
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Príloha č. 2
Zástava obce Veľká Lomnica
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