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Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

 

s c h v a ľ u j e   

t e n t o 

Štatút Obce Čechynce 

 

Prvá časť 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Štatút Obce Čechynce upravuje základné úlohy obce pre výkon samosprávy, upravuje 
potreby obyvateľov v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, najmä postavenie 
a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, ďalej postavenie  a pôsobnosť 
obecného zastupiteľstva, starostu, rieši vzťahy obce k štátu, symboly obce, udelenie čestného 
občianstva, cien obce a odmien, spoluprácu medzi obcami. 
 
 

§ 2  
Postavenie obce 

  
1./ Obec Čechynce je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  
2./ Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov. 
 

 
§ 3 

Symboly obce 
 

1./ Obec Čechynce má vlastné symboly, ktoré používa pri výkone samosprávy. Symboly 
Obce Čechynce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. 
2./ Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom obce, zasadaciu 
miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť – kanceláriu starostu obce. 
3./ Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, 
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.  
 

 
§ 4 

Územie obce 
 

1./ Územie obce Čechynce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.  
2./ Obec nariadením určuje a mení  názvy ulíc a verejných priestranstiev.  



3./ Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné 
náklady.  
4./ Názvy ulíc a verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na 
významné nežijúce osobnosti na veci a pod.  
5./ Označenie ulíc a verejných priestranstiev v jazyku národnostných menších sa vykoná 
podľa osobitných platných predpisov.  
6./ Obec Čechynce určuje stavbám súpisné číslo, orientačné číslo a vedie ich evidenciu.  
7./ Tabuľky rovnakého vzoru na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na 
vlastné náklady, tabuľky na označovanie stavieb orientačnými číslami obstaráva obec na 
náklady vlastníka stavby.  
8./ Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do NR SR, volieb prezidenta SR alebo ľudového 
hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej 
samosprávy, miestneho referenda, alebo sčítania obyvateľov domov a bytov nemožno až do 
ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce, určiť názov ulice 
alebo iného verejného priestranstva, ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.  
 
 

§ 5 
Obyvatelia obce 

 
1./ Obyvateľom obce Čechynce je osoba, ktorá má na jej území 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 
c./ zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať  na nich svoj 
názor, zúčastňovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
d./ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce 
e./ požadovať pomoc v čase náhlej núdzi. 
3./ 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 
b./ podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia obce, napomáhať udržiavať 
poriadok v obci 
c./ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri odstraňovaní 
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci. 
4./ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej 
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, alebo inou podobnou udalosťou, zabezpečiť mu 
prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 
5./ Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto má v obci Čechynce nehnuteľný 
majetok, v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný 
pobyt, alebo má čestné občianstvo obce.  
 
 

§ 6  
Samospráva obce 

 
1./ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 
majetku. 
2./ Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce: 
a./ orgánmi obce 



 
b./ miestnym referendom 
c./ zhromaždením obyvateľov obce. 
3./  Obec pri výkone samosprávy 
a./ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním 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, vydáva stanovisko k podnikateľskej alebo inej 
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, 
vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci 
e./ zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrneho domu, kultúrnych pamiatok nachádzajúce sa na 
území obce 
f./ zabezpečuje odvoz a skladovanie komunálneho a  drobného stavebného odpadu, 
udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, verejného 
osvetlenia 
g./ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 
životné prostredie 
h./ plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením čas predaja v obchode, čas 
prevádzky služieb a určuje nariadením podmienky predaja na trhovom mieste. 
i./ obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, vytvára 
vhodné podmienky na bývanie v obci 
j./ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce 
k./ zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením ustanovuje činnosti, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určité miesto 
l./ plní úlohy na úseku sociálnej pomoci 
m./ plní úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 
n./ vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

 
 

§ 7 
Všeobecne záväzné nariadenia obce 

 
1./ Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia, ktoré nesmie byť v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi. .  
2./ Vo veciach, v ktorých obec vykonáva úlohy štátnej správy, vydáva nariadenie len na 
základe splnomocnenie zákonom a jeho medziach.  
3./ Vydávanie všeobecne záväzných nariadení upravuje Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva v Čechynciach.  

 
 

§ 8 
Financovanie obce 

 
1./ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako 
aj z ďalších zdrojov. 
2./ Vlastné príjmy sú: 
a./ príjmy z majetku obce 
b./ výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov 
c./ podiely na daniach v správe štátu 



d./ výnosy z pokút uložených za priestupky 
e./ iné príjmy. 
3./ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov.  
 

  
§ 9 

Majetok obce 
 

1./ Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 
2./ Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. 
3./ Majetok obce sa má zveľaďovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprístupné.  
4./ Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 
samosprávy obce.  
 
 

§ 10 
Rozpočet obce 

 
1./ Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie 
úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.  
2./ Pred schválením je rozpočet obce zverejnený na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, aby sa k nemu 
mohli vyjadriť obyvatelia obce, to platí aj pri záverečnom účte, ako aj pri návrhu na vyhlásenie 
verejnej zbierky. 
3./ Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. 
4./ Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Čechynce podáva hlavný kontrolór obce pred jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve.  
 
 

§ 11 
Záverečný účet 

 
1./ Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce. Záverečný účet 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  
2./ Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce podáva hlavný kontrolór obce pred jeho 
schválením v obecnom zastupiteľstve. 

 
 
 
 

Druhá časť 
 

Orgány obce 
 

§ 12 
Základné ustanovenia 

 
1./ Orgánmi obce sú: 
a./ obecné zastupiteľstvo 
b./ starosta obce. 
2./ Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby kontrolné a poradné orgány, obecnú 
radu, komisie. Určuje ich náplň práce. 

 
 



§ 13 
Obecné zastupiteľstvo 

 

1./ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí 
zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. 
2./ Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami 
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. 
3./ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, je mu vyhradené: 
a./ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 
užíva, kontroluje hospodárenie s ním 
b./ schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie, schvaľuje záverečný účet 
obce 
c./ schvaľuje územný plán obce alebo jej časti 
d./ rozhodovať o  zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok 
e./ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života obce a zvolávať 
zhromaždenie občanov 
f./ uznášať sa na nariadeniach 
g./ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo v medzinárodnom združení 
určovať organizáciu obecného úradu a určiť plat starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovať 
poriadok odmeňovania zamestnancov, poslancov, rokovací poriadok, štatút obce  
h./ rozhodovať o prijatí daru, prijatí úveru alebo pôžičky 
j./ zriaďovať, zrušovať, kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce 
k./ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu 
l./ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny 
m./ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce. 
4./ Rokovanie obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 
v Čechynciach. 
5./ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie 
obyvateľov obce. 
 
 

§ 14 
Starosta 

 
1./ Predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkčné obdobie 
starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
2./ Starosta: 
a./ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia 
b./ vykonáva obecnú správu 
c./ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám 
d./ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 
vyhradené obecnému zastupiteľstvu 
e./ je štatutárnym orgánom, môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch 
alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne 
poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu 
vymedzenom v písomnom poverení.  
3./ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva že 
odporuje zákonu, alebo je pre obec nevýhodné.  



4./ Starosta vydáva pracovný poriadok obce, organizačný poriadok obecného úradu 
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. O vydaní uvedených vnútorných predpisov 
informuje obecné zastupiteľstvo. 
 

§ 15 
Zastupovanie starostu 

 
1./ Starostu zastupuje zástupca starostu. Do 60 dní od zloženia sľubu starostu ho poverí 
zastupovaním z radov poslancov,  spravidla na celé funkčné obdobie. 
2./ Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je 
zástupca starostu oprávnený vykonávať.  
3./ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy v plnom 
rozsahu zástupca starostu. 
4./ Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu patrí plat podľa platných predpisov. 
 
 

§ 16 
Obecný úrad 

 
1./ Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva 
a starostu. 
2./ Obecný úrad: 
a./ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva 
b./ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva 
c./ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce 
d./ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie prenesených úloh štátnej správy na obce 
e./ vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb, referenda podľa platných prepisov 
3./ Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 
Organizačný poriadok Obecného úradu Čechynce.  
 

§ 17 
Hlavný kontrolór 

 
1./  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.  
2./ Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, za svoju činnosť zodpovedá obecnému 
zastupiteľstvu.  
3./ Hlavný kontrolór najmä: 
a./ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce 
b./ vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce 
c./ predkladá správy o kontrolách priamo obecnému zastupiteľstvu najmenej jedenkrát ročne 
4./ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom 
poradným.  
5./ Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa osobitného predpisu.  

 
§ 18 

Poslanci obecného zastupiteľstva 
 

1./ Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä: 
a./ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní 
b./ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva 



 
c./ dodržiavať organizačný a rokovací poriadok 
d./ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 
2./ 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 
h./ ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
i./ v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
j./ zrušením obce alebo smrťou poslanca.   
3./ Poslanec je oprávnený najmä: 
a./ predkladať návrhy obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom  
b./ interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce 
c./ požadovať informácie od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť v obci 
d./ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré 
uskutočňujú orgány obce 
e./ požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon 
poslaneckej funkcie. 
4./ Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenie pracovného alebo obdobného pomeru.  
5./ Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na jeho úlohy a časovú náročnosť 
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. 
 
 
 

Tretia časť 
Spolupráca obcí 

 
§ 19 

Vnútroštátna spolupráca 
 

1./ Obec môže spolupracovať: 
a./ na základe zmluvy, uzavretej za účelom uskutočňovania dohodnutej činnosti 
b./ na základe zmluvy o zriadení združenia obcí 
c./ na základe zriadenia, resp. založenia právnickej osoby 
2./ Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať: 
a./  určenie sídla obecného úradu 
b./ určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu 
c./ určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich 
sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov 
v spoločnom obecnom úrade 

 
 
 
 



§ 20 
Medzinárodná spolupráca 

 
1./Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami 
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo sa stať členom 
medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. 
2./ Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom 
združení Krajskému úradu Nitra. 
 
 

Štvrtá časť 
 

§ 21 
Čestné občianstvo, ceny a odmeny 

 
 Obecné zastupiteľstvo môže udeliť nasledovné verejné uznania a pochvaly: 
a./ Čestné občianstvo Obce Čechynce 
b./ Cena Obce Čechynce 
c./ Cena starostu Obce Čechynce   
d./ Odmena. 

 
§ 22 

Čestné občianstvo Obce Čechynce 
 

1./ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, 
ochranu jej záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské 
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť „Čestné 
občianstvo Obce Čechynce“. 
2./ O udelení čestného občianstva obecné zastupiteľstvo vydáva listinu, ktorú podpisuje 
starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne, t. j. v jazyku slovenskom a v jazyku 
pocteného. 
3./ Slávnostné odovzdanie listiny sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 

§ 23 
Cena Obce Čechynce 

 
1./ Cena Obce Čechynce sa udeľuje za: 
a./ vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej 
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti 
b./ osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, 
jeho propagáciu doma a v zahraničí 
c./ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov. 
2./ Návrh na udelenie Ceny Obce Čechynce môžu predkladať obecnému zastupiteľstvu  
starosta, poslanci obecného zastupiteľstva a obyvatelia obce Čechynce. 
3./ Cenu Obce Čechynce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. 
4./ Cenu Obce Čechynce odovzdá starosta obce.  
5./ Vo výnimočnom prípade sa táto cena môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti                   
– in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného. 



 
§ 24 

Cena starostu Obce Čechynce    
 

1./ Cenu starostu Obce Čechynce udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a zaslúženú 
činnosť v prospech obce.  
2./ Cenu starostu Obce Čechynce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú individuálne schváli 
obecné zastupiteľstvo. 
3./ Cena starostu Obce Čechynce sa môže udeliť najviac trikrát ročne.  
 
 

§ 25 
Odmeny 

 
 Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu schváliť odmenu z obecných 
prostriedkov vecné dary a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným 
osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce. 
 
 
 

Piata časť 
 

§ 26 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1./ Štatút Obce Čechynce je základnou právnou normou Obce Čechynce. 
2./ Všetky všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a iné 
vnútorné predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom. 
3./ Štatút Obce Čechynce bol prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
17.9.2010 uznesením č. 6/2010. 
4./ Štatút Obce Čechynce nadobudne účinnosť dňom jeho schválenia. 
5./ Dňom nadobudnutia účinnosti  tohto štatútu stráca platnosť Štatút Obce Čechynce  zo dňa 
10.5.1995. 

 
 
 
 
 

Vendelín Száraz 
     Starosta Obce Čechynce 

 
 
 
Vyvesené dňa: 20. 9. 2010 
 
Zvesené dňa:  26. 10. 2010           
 

 










