Štatút obce
Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení tento

ŠTATÚT OBCE LYSÁ POD MAKYTOU
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento štatút obce Lysá pod Makytou je základným normatívnym a organizačným predpisom
obce. V rámci samostatnej pôsobnosti obce upravuje niektoré otázky postavenia obce a jej
zložiek a vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy navonok.
Článok 2
Územie obce
(1) Obec Lysá pod Makytou je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom
Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Lysá pod Makytou je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie.
Územie sa člení na časti obce:
- Lysá pod Makytou
- Dešná
- Strelenka
Zmeny územia obce Lysá pod Makytou možno vykonať len v súlade so zákonom.(1)
(2) Obec Lysá pod Makytou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.
Obec Lysá pod Makytou hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený
v súlade s platnou právnou úpravou.
Obec Lysá pod Makytou môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb,
pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
(3) Obec Lysá pod Makytou má právo na vlastné symboly.
Článok 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
(1) Obyvateľom obce Lysá pod Makytou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv
a povinností, ktoré sú zakotvené v zákone. (2)
(3) Na samospráve obce má právo sa podieľať aj ten, kto má na území obce vo vlastníctve
nehnuteľný majetok alebo, kto platí miestnu daň alebo miestny poplatok, tiež ten, kto je v
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obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, komu bolo udelené
čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obce, ako aj
právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce v miestnom referende.

Článok 4
Samospráva obce
(1) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení(3) ,
v ďalších zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej
majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce jej z jej samosprávnej
pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom(4), ak takéto činnosti v zmysle osobitného
zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce
(4) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami
pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi
činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež
spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže
mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých
samosprávnych funkcií obce.
(5) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore
s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore
s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní
ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací
poriadok Obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou .
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DRUHÁ ČASŤ
MAJETOK OBCE LYSÁ POD MAKYTOU.
Článok 5
(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky
pohľadávky a iné majetkové práva obce .
Rozsah majetku obce a nakladanie s ním upravuje zákon(5).
Obec môže zveriť svoj majetok do správy svojím organizáciám, môže vložiť ako vklad
imania obchodným spoločnostiam, alebo môže majetok prenajať, pričom postupuje podľa
osobitného predpisu.(6)
Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, zriaďovateľských listinách resp. nájomných zmluvách týchto subjektov.
(2) Majetok obce Lysá pod Makytou sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť,
- na výkon samosprávy obce.
(3) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje
inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré
nebudú zjavne nevýhodné pre obec, napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých
podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe
alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok darovaný a pod.
(4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho
používanie obec neobmedzila.
(5) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty
a právnické osoby založené obcou alebo na iné formy podnikateľskej činnosti v súlade
s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov
a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce –
pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných
fondov a pod.
(7) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Lysej pod Makytou v súlade
s platnou právnou úpravou.
(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť
z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
Článok 6
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý
bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce
zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
(2) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Lysá pod Makytou koná
v jej mene navonok starosta obce Lysá pod Makytou.
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(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou
právnou úpravou. Musí pritom dbať, aby činnosť týchto subjektov napomáhala
všestrannému rozvoju obce.
Článok 7
(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia
s majetkom obce Lysá pod Makytou“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod
Makytou.

TRETIA ČASŤ
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE LYSÁ POD MAKYTOU
Článok 8

Financovanie
(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,
nenávratných finančných príspevkov a iných zdrojov v súlade s platnými právnymi
predpismi. Financovanie obce upravuje zákon(7)
(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami,
(mestami), so samosprávnymi krajmi, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
(3) Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj z prostriedkov
mimorozpočtových peňažných
fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z
podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, zo združených prostriedkov.
Článok 9
Rozpočet
(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou
právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Lysej pod Makytou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje
záverečný účet obce. Tvorbu a využitie rozpočtu obce upravuje zákon(8).
(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť
dní na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia
obce vyjadriť.
(3) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť
o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY OBCE
Článok 10
Základné ustanovenia
(1) Orgánmi obce Lysá pod Makytou sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
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(2) Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou zriaďuje podľa potreby alebo podľa
osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
a) obecná rada
b) komisie obecného zastupiteľstva
c) dobrovoľný hasičský zbor obce Lysá pod Makytou
(3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo Hlavný
kontrolór je zamestnancom obce Lysá pod Makytou.
(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné
a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.
Článok 11
Obecné zastupiteľstvo obce Lysá pod Makytou
(1) Obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou je zastupiteľský zbor obce Lysá pod Makytou
zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lysá pod Makytou
na štyri roky.
(2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva
svoje právomoci v súlade so zákonom (3).
(3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa
končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä spôsob uznášania sa a prijímania
všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva sú obsiahnuté
v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva v Lysej pod Makytou.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Článok 12
Starosta obce
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Postavenie, oprávnenia, práva a povinnosti starostu
upravuje zákon (3).
Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce
a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je
správnym orgánom , v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (9).
Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé nasledujúce funkčné
obdobie uznesením a to 90 dní pred konaním volieb.
Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí v stanovenom rozsahu poveriť
zástupcu starostu.
Starosta môže na konanie v mene obce poveriť niektorého zo zamestnancov obce, napr. na
zastupovanie obce v určitej veci pred inými orgánmi.

Článok 13
Zástupca starostu
(1) Starostu zastupuje jeden zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poverí zastupovaním starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu starostu, pričom o poverení
informuje obecné zastupiteľstvo. Ak starosta nepoverí zastupovaním starostu žiadneho
poslanca, zástupcu starostu volí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len
poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak
starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od
odvolania zástupcu starostu..
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(2) Postavenie, práva a povinnosti zástupcu starostu stanovuje zákon (10).
Článok 14

Hlavný kontrolór obce
(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(2) Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľbu, skončenie výkonu funkcie, plat, úlohy
hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti upravuje zákon(11).
Článok 15

Obecná rada
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu.
(2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
a poradným orgánom starostu obce.
(4) Zloženie, postavenie a činnosť obecnej rady upravuje zákon(12).
Článok 16

Komisie obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok
a potrieb.
(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo volí na návrh predsedu komisie členov komisií
a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.
Predseda komisie:
-

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje
program schôdze,
zostavuje plán činnosti,
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
zastupuje komisiu navonok.

(4) Obec Lysá pod Makytou má vytvorené tieto stále komisie:
a) Finančná, investičná, správy obecného majetku, obchodu a služieb
b) Stavebná a životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu
c) Komisia pre kultúru, školstvo a šport a sociálne veci
d) Komisiu na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov
(5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
(6) Komisie vo svojej pôsobnosti najmä:
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a) Vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,
b) Vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné nimi sa zaoberať a o výsledku ich
informovať,
c) Kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce
(7) Náplň činnosti jednotlivých komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Článok 17

Obecný úrad
(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je
zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením
úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného
zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie starosta; ak je v obci zriadená funkcia prednostu, tak prácu
obecného úradu vedie prednosta obecného úradu.
(4) V obci môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu na základe rozhodnutia
starostu.
(5) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich
vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Lysej pod Makytou ,
ktorý vydáva starosta obce .
Článok 18

Prednosta obecného úradu
(1) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta
obce.
(2) Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
(3) Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje prácu obecného úradu,
- zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
- zabezpečuje plnenie rozpočtu obce,
- podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

7

(4) Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo
a starosta obce.
Článok 19

Dobrovoľný hasičský zbor obce.
(1) Dobrovoľný hasičský zbor obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Dobrovoľný hasičský zbor/ďalej len DHZO/ obce je zložený z osôb, ktoré vykonávajú
činnosť v tomto zbore dobrovoľne popri svojom zamestnaní. Pozostáva z veliteľa a ostatných
členov.
(3) Veliteľa DHZO vymenúva a odvoláva obec.
(4) Obecné zastupiteľstvo určuje objem finančných prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov potrebných na činnosť DHZO.
(5) DHZO v súčinnosti s hasičským a záchranným zborom najmä:
a) Vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) Vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) Vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach,
d) Poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri
bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách, hrozbách škody na majetku
a iných mimoriadnych udalostiach,
e) Prostredníctvom poverených členov sa podieľa na vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol na území obce,
f) Zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a jej vecných prostriedkov,
g) Zriaďuje odborné služby, a to strojnú a spojovaciu,
h) Vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
i) Ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu HaZZ zásahy pri zdolávaní
požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostiach,
j) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
(6) Podrobnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovujú osobitné predpisy (14).
ČASŤ PIATA
Článok 20
Miestne referendum
(1) Miestne referendum vyhlasuje obecné zastupiteľstvo v Lysej pod Makytou
(2) Vyhlásenie, podmienky a priebeh miestneho referenda upravuje zákon (13).
Článok 21

Zhromaždenie obyvateľov obce
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(1) Na prerokovanie obecných záležitostí, resp. posúdenia dôležitých otázok obce môže obecné
zastupiteľstvo alebo starosta zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
(2) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia môže obecné
zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.
(3) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Lysej pod Makytou, na
internetovej stránke obce a vyhlásením v obecnom rozhlase. O prerokovanej problematike
sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných
obyvateľov obce, resp. časti obce.
ČASŤ ŠIESTA

VZŤAH OBCE K INÝM OBCIAM
Článok 22
(1) Záležitosti týkajúce sa spoločného záujmu obce Lysá pod Makytou a okolitých obcí sa
riešia prednostne dohodou.
(2) Spoluprácu obcí a iných samosprávnych celkov upravuje zákon (15) .
ČASŤ SIEDMA

VZŤAHY OBCE k ŠTÁTNYM ORGÁNOM, PRÁVNICKÝM
A FYZICKÝM OSOBÁM, K POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM
A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM
Článok 23
(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne
špecializovanými úradmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi, prokuratúrou, súdmi,
políciou a pod.
(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.
ČASŤ ÔSMA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
OBECNÉ VYZNAMENANIA A CENY , KRONIKA OBCE
Článok 23
Symboly obce
Obecné symboly sú:
a) erb obce Lysá pod Makytou
b) vlajka obce Lysá pod Makytou
c) pečať obce Lysá pod Makytou
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Symboly obce Lysá pod Makytou sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej
republiky.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Článok 24
Erb obce Lysá pod Makytou
Erb obce Lysá pod Makytou tvoria v modrom štíte pod zlatou, perlami zdobenou korunou
strieborné nebeské telesá – vpravo privrátený polmesiac s tvárou a vľavo hviezda,
ovenčené zlatými ratolesťami.
Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Lysá pod Makytou tvorí prílohu č. 1 tohto
štatútu.
Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Lysá pod Makytou, ceny obce Lysá pod
Makytou a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Lysej pod Makytou ,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
Právo použiť erb obce na iný účel ako je uvedený v bode 3 je viazané na súhlas (povolenie)
starostu.
Obec môže určiť všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce (16).

Článok 25
Vlajka obce Lysá pod Makytou
(1) Vlajka obce Lysá pod Makytou pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej
(1/7), bielej (1/7), žltej (3/7), bielej (1/7) a modrej (1/7). Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Lysá pod Makytou tvorí prílohu č. 2 tohto
štatútu.
(3) Podmienky používania vlajky môže obec určiť všeobecne záväzným nariadením obce (16)
Článok 26
Pečať obce Lysá pod Makytou
(1) Obec si môže dať vyhotoviť pečať.
(2) Pečať obce Lysá pod Makytou tvorí erb obce Lysá pod Makytou s hrubopisom: „OBEC
Lysá pod Makytou“.
(3) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, napr. pri udelení čestného
občianstva obce, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
(4) Pečať uschováva starosta obce.
Článok 27

Ocenenia
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Lysá pod Makytou
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b) Cena obce Lysá pod Makytou
c) Cena starostu obce Lysá pod Makytou
Článok 28
Čestné občianstvo obce Lysá pod Makytou
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce Lysá pod Makytou.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej
návšteve obce zapisuje do kroniky obce Lysá pod Makytou.
(5) Výnimočne sa môže čestné občianstvo obce udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in
memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
(6) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť
všeobecne záväzným nariadením.
Článok 29
Cena obce Lysá pod Makytou
(1) Cena obce Lysá pod Makytou sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry
rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov,
občanom, ktorí sú bezpríspevkovými darcami krvi a bola im udelená bronzová,
strieborná a zlatá Jánskeho plaketa.
(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp.
aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) Cenu obce Lysá pod Makytou tvorí plaketa s erbom obce. K cene obce sa vydáva
potvrdenie o jej udelení a vecný dar v hodnote, ktorej výšku určí obecné zastupiteľstvo.
V potvrdení je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka
obce a podpis starostu a vecný dar v hodnote, ktorej výšku určí obecné zastupiteľstvo.
(4) Cenu obce Lysá pod Makytou slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce. Termín sa
stanoví v pláne kultúrnych a spoločenských podujatí.
(5) Cena obce Lysá pod Makytou sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však
po uplynutí 2 rokov.
(6) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

11

Článok 30
Cena starostu obce
(1) Udelenie ceny starostu obce navrhuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(2) Cenu starostu obce Lysá pod Makytou tvorí vecný dar v hodnote, ktorej výšku určí obecné
zastupiteľstvo.
(3) Evidencia sa vedie v Kronike obce Lysá pod Makytou, ktorá má obsahovať mená a hlavné
údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli
jednotlivým osobám udelené.
Článok 31
Kronika obce
(1) Kronika obce Lysá pod Makytou sa vedie v úradnom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.
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.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
starosta.
(4) Text zápisu do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo Lysá pod Makytou.

ČASŤ DEVIATA
Článok 32
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných
pohrôm miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a
právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred týmito udalosťami.
(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného
obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a
havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a
fyzickými osobami a organizáciami štátu.
(5) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej
udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(6) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na
náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa
zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
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ČASŤ DESIATA
Článok 33
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút obce Lysá pod Makytou bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 6/2019 zo dňa 28.02.2019.
(2) Tento štatút obce bol zverejnený v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
04.03.2019.
(3) Štatút obce Lysá pod Makytou nadobúda účinnosť dňom 19.03.2019.
(4) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Lysá pod Makytou sa ruší Štatút obce Lysá pod
Makytou zo dňa 3.4.2009.

Ing. Michal Ondrička
starosta obce

Príloha: Vyobrazenie symbolov obce

Vysvetlivky:
§ 2 odst. 3 a 4 a § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 3 odst. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(3)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(4)
§ 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(5)
§ 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
(6)
§ 6 ods. 1a 5 a §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
(7)
§ 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(8)
§ 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(9)
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(10)
§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(11)
§ 18 až 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(12)
§ 14 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(13)
§ 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(14)
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii, Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách
a Zákon č. 37/2004 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane
(15)
§ 20 až §21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(1)
(2)
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