ŠTATÚT

OBCE RANKOVCE

V Rankovciach, dňa 21. februára 2011 Obecné zastupiteľstvo v Rankovciach v súlade so
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce
Rankovce tento Štatút Obce Rankovce

Časť I.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Štatút Obce Rankovce upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti
obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce,
ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce 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, obecných
vyznamenaní a ceny obce.
2. Štatút Obce Rankovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
§2
Postavenie Obce Rankovce
1. Obec Rankovce (ďalej len „obec“) je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, združujúci osoby s trvalým pobytom na jej území. Územie obce tvorí katastrálne
územie Rankovce. Akékoľvek zmeny územia možno vykonať len v súlade s osobitnými
právnymi predpismi.
2. Obec je právnická osoba, samostatne hospodáriaca s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3. Obec má právo na svoje vlastné symboly.
4. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.

5. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj obce a
o potreby jej obyvateľov.
6. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce je občan, ktorý má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú 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.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce, miestnym
referendom a zhromaždením obyvateľov obce.
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, 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.4)
4. Obec má voči obyvateľom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne právnymi
predpismi.
5. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten občan, ktorý má na území obce
nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, komu
bolo udelené čestné občianstvo obce. Títo občania však nemajú právo voliť orgány
samosprávy obce ani byť do nich zvolení a nemajú právo hlasovať v miestnom referende.
6. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečením prístrešia, stravy, alebo inej nevyhnutnej materiálnej pomoci.
§4
Samospráva obce
1. Obec rozhoduje samostatne prostredníctvom svojich orgánov a voči obyvateľom plní
povinnosti vyplývajúce jej zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Obec realizuje všetky svoje samosprávne funkcie vymedzené zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, osobitnými zákonmi a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

3. Ak zákon pri úprave pôsobností obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
4. Obec pri plnení svojich samosprávnych úloh spolupracuje s podnikateľskými právnickými
a fyzickými osobami pôsobiacimi na území obce; v záujme rozvoja obce spolupracuje tiež s
politickými stranami a politickými hnutiami a s občianskymi združeniami vyvíjajúcimi
činnosť na území obce.
§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) Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.
3) V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu.
§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, odsúhlasenými Národnou radou Slovenskej republiky, ratifikovanými a
vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach; na takéto nariadenie sa vzťahuje
ustanovenie predchádzajúceho odseku.
3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec na úradnej
tabuli a svojej internetovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Po zverejnení návrhu nariadenia plynie 10-dňová lehota na pripomienkovanie, vyhodnotenie
pripomienok a zapracovanie do návrhu nariadenia.
4. Nariadenie sa musí vyhlásiť spôsobom v obci obvyklým. Ak nie je účinnosť stanovená
inak, nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, ktoré je
podmienkou platnosti nariadenia, a musí byť prístupné každému na Obecnom úrade v
Rankovciach.

Časť II.
§7
Financovanie
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov (z majetku obce, nájmu,
miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút za priestupky,
iné
príjmy),
dotácií
zo
štátneho
rozpočtu
a
z
ďalších
zdrojov.
2. Na plnenie svojich úloh obec môže použiť aj návratné zdroje financovania, prostriedky
mimorozpočtových peňažných fondov, združené prostriedky alebo štátnu dotáciu.
§8
Majetok obce
1. Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce, ktoré slúžia na plnenie
úloh obce.

2. Majetok obce sa používa najmä na verejné účely, na výkon samosprávy obce a na
podnikateľskú činnosť. Obec musí svoj majetok zveľaďovať, zhodnocovať a zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
3. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (miestne komunikácie, verejné priestranstvá) je
verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak obec jeho používanie
neobmedzila.
4. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce upravuje osobitný predpis – zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a interný predpis Zásady
hospodárenia s majetkom obce Rankovce.
5. Evidenciu majetku obce (stav, pohyb) a majetkových práv vedie Obecný úrad v
Rankovciach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Obec koná v majetkových vzťahoch prostredníctvom starostu vo svojom mene a nesie plnú
zodpovednosť z týchto vzťahov, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
§9
Rozpočet
1. Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet
obce. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Sú v ňom vyjadrené finančné vzťahy
k štátu, k právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim na území obce, k obyvateľom obce, k
rozpočtovým organizáciám zriadeným obcou, k právnickým osobám, ktorých zakladateľom je
obec, občianskym združeniam a nadáciám.
2. Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný a schvaľuje sa na tri po sebe idúce roky, pričom I.
rok je záväzne stanovený rozpočet, ktorý môže byť upravený obecným zastupiteľstvom, resp.
starostom v rozsahu splnomocnenia obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zmeny rozpočtu a kontroluje jeho plnenie. Rozpočet zahŕňa zámery rozvoja územia
obce a potrieb jej obyvateľov.
3. Rozpočet zverejní obec na úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke najmenej pätnásť
dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve, aby sa k nemu mohli vyjadriť
obyvatelia obce; to platí aj o záverečnom účte obce, aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej
zbierky.
4. Rozpočet obce tvoria príjmy a výdavky a vnútorne sa člení na bežné príjmy a bežné
výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a
finančné operácie. Podrobné členenie rozpočtu obce ustanovuje Ministerstvo financií SR
opatrením na príslušné rozpočtové obdobie. Zloženie príjmovej časti rozpočtu obce
vymedzuje § 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov a zloženie výdavkovej časti § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce
alebo do rozpočtu obce na nasledujúci kalendárny rok.
6. Obec vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti
podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
7. Ak obecné zastupiteľstvo neschváli rozpočet obce na nasledujúci rok do 31. decembra
bežného roku, hospodári obec podľa rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka
(rozpočtové provizórium), pričom výdavky rozpočtu nesmú v každom mesiaci rozpočtového
provizória prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového
roka. Rozpočtové príjmy a výdavky realizované počas rozpočtového provizória sa zúčtujú
s rozpočtom obce po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

8. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do
záverečného účtu obce podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a predloží ho na prerokovanie obecnému
zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov od uplynutia rozpočtového roka.

Časť III.
§ 10
Orgány obce
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže
zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo v Rankovciach je zastupiteľský zbor obce zložený zo siedmich
poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Rankovce na štyri roky.
Komunálne voľby upravuje zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov.
2. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
3. Obecné zastupiteľstvo:
a) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním,
b) schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje: záverečný účet
obce, emisiu komunálnych dlhopisov, zmluvu o zriadení združenia obcí, zriadenie alebo
založenie právnickej osoby, ďalej rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky
za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu a určuje rozsah zmien v
rozpočte, ktoré môže vykonávať starosta obce,
c) schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života
obce,
d) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok,
e) určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
f) vyhlasuje miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva
zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznáša sa na nariadeniach,
h) schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
i) určuje plat starostu podľa osobitného zákona a určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, ktorý môže obecné zastupiteľstvo
zmeniť na návrh starostu počas funkčného obdobia,
j) volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra a jeho plat, schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov,

l) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a
odvoláva ich riaditeľov; zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a ich právnické osoby a
schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, a tiež schvaľuje
majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľuje 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 ich náplň,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a cenu obce,
p) ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce prípadne znak obce.
4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, a ustanoví nariadením
podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
5. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať
zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
6. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak o
zvolanie požiada aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva
tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho vykonanie. Ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom
období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo v
Rankovciach zasadá v Rankovciach.
7. Prípravu materiálov a podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva, obsah rokovania,
spôsob uznášania sa a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení obce, spôsob kontroly
plnenia uznesení a zabezpečovania realizácie schválených uznesení podrobne upravuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rankovciach.
8. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli
Obecného úradu v Rankovciach tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
9. Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní programu zasadnutia, vedení schôdze a udeľovaní
slova upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rankovciach.
§ 12
Starosta
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je
verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Spôsob voľby upravuje osobitný predpis.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta 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:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a 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) poveruje poslanca zastupovaním starostu a môže ho kedykoľvek odvolať,
f) vymenúva a odvoláva prednostu obecného úradu.

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva (sistačné právo), ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v
lehote do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Starosta prerokuje pozastavené
uznesenie v obecnej rade. Uznesením obecnej rady nie je viazaný. Pozastavený výkon
uznesenia môže obecné zastupiteľstvo potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho
schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže
pozastaviť.
5. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
§ 13
Zástupca starostu
1. 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. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu
starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním
ďalšieho poslanca do 60 dní odo dňa odvolania zástupcu starostu.
2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom
v písomnom poverení.
4. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva v lehote ustanovenej v § 10 ods. 6
Štatútu Obce Rankovce, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia {§ 13a ods. 1 písm. c) až i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov}, plní úlohy
starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu.
6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa § 12 ods. 5 Štatútu Obce Rankovce,
patrí plat podľa osobitného zákona.
§ 14
Hlavný kontrolór
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje
inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa
osobitného predpisu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný
kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva vykonávať inú zárobkovú činnosť a
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nasledujúce činnosti:
vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu a
umeleckú a tiež na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti.
2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie.
3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

4. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Voľbu hlavného kontrolóra a
zánik výkonu jeho funkcie upravuje § 18a zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór sa
zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a môže sa
zúčastniť aj na zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva.
5. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s
majetkom, ktoré obec užíva podľa osobitných predpisov, ďalej kontrola príjmov, výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola ďalších
úloh stanovených osobitnými predpismi.
6. Kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtové organizácie zriadené obcou,
právnické osoby s majetkovou účasťou obce, alebo užívajúce majetok obce v rozsahu tohto
majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratná alebo
nenávratná finančná výpomoc podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.
7. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel , ktoré
ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže
ustanoviť obec uznesením. Hlavný kontrolór plní úlohy podľa §18f zákona o obecnom
zriadení.
§ 15
Obecná rada
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu, ktorá je iniciatívnym, výkonným a
kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom starostu obce. Obecná
rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo. Spôsob voľby obecnej rady upravuje Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Rankovciach.
2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva,
pričom sa v zložení prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých
poslancov v obecnom zastupiteľstve.
3. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva
a vedie starosta. Je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
§ 16
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie obecného zastupiteľstva ako
svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré sú zložené z poslancov
obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb, spravidla odborníkov na danú
oblasť.
2. Každá komisia je zložená z:
- predsedu (poslanec),
- členov komisie (poslanci a iné osoby).
Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia,
riadi ich priebeh, pripravuje materiály na prerokovanie v komisii, zastupuje
komisiu navonok, zostavuje plán činnosti na kalendárny rok, bilancuje

na obecnom zastupiteľstve činnosť komisie za uplynulý rok začiatkom bežného roka a
zabezpečuje spoluprácu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
3. Obec Rankovce má zriadené nasledovné komisie, ktoré sa schádzajú podľa
potreby:
a) komisia priestupková
b) komisia na ochranu verejného poriadku
c) komisia návrhová
d) komisia mandátová
Komisie obecného zastupiteľstva nemajú rozhodovaciu právomoc a ich
uznesenia sú len odporúčaním pre rozhodnutie obce.
4. Náplňou činnosti jednotlivých komisií je vypracovanie odborného stanoviska
k materiálom vzťahujúcim sa na príslušnú odbornosť komisie pred jeho
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve a vypracovanie návrhov, podnetov a
riešení k najdôležitejším otázkam života a rozvoja obce a ich predloženie
orgánom obce.
§ 17
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
2. Prácu obecného úradu riadi starosta.
§ 18
Miestne referendum
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, alebo zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu podľa § 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.
2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce.
3. Obecné zastupiteľstvo:
1) vyhlási miestne referendum podľa ods. 1 písm. a) a b) a podľa ods. 2 tohto paragrafu tak,
aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda,
2) zriadi komisiu pre miestne referendum na hlasovanie a sčítavanie hlasov a určí lehotu na jej
prvé zasadnutie,
3) ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
§ 19
Zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie
obyvateľov obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, ak o zvolanie požiada
najmenej 30 % obyvateľov obce alebo tretina poslancov obecného
zastupiteľstva.

Časť IV.
§ 20
Spolupráca obcí
1. Obec Rankovce môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel
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. Výška podielu
na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak
nie je dohodnuté inak.
§ 21
Medzinárodná spolupráca
1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Obec Rankovce má právo stať
sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

Časť V.
§ 22
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách
podľa osobitného predpisu.
2.)Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom 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 a zásady odmeňovania
poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3. Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady 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 v o veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.

4. Za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva môže obec poskytnúť odmenu najmä
vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. Podrobnosti ustanoví Odmeňovací
poriadok poslanca Obecného zastupiteľstva v Rankovciach.

Časť VI.
§ 23
Symboly obce, čestné občianstvo, cena obce, cena starostu obce,
odmena obce, iné ocenenia
1. Symbolmi obce sú:
- erb obce,
- vlajka obce
- pečať obce.
§ 24
Erb obce
1. Erb Obce Rankovce tvorí modrý modrý štít, v ňom biele (strieborné) skaly a bielym
(strieborným) orlom, so žltým (zlatým) zobákom a pazúrmi. Po stranách skál rastú kvety
s bielymi (striebornými) stonkami, listami a žltými (zlatými) kvetmi.
2. Právo použiť erb obce je viazané na písomný súhlas starostu, ktorý sa udeľuje na základe
písomnej žiadosti záujemcu o použitie erbu. Prílohou žiadosti je grafický návrh s uvedeným
popisom formy a spôsobu použitia erbu. Právo použiť erb vydáva starosta len na dobu určitú,
ktorú uvedie v písomnom súhlase, za odplatu.
3. Erb obce sa používa na pečati Rankoviec, na listinách o udelení čestného občianstva alebo
ceny obce, na budove, v ktorej sídli Obecný úrad v Rankovciach, na označenie katastrálneho
územia obce, v rokovacích miestnostiach orgánov obce.
4. Listiny s erbom obce sa použijú len výnimočne, ak obsahujú uznesenia, rozhodnutia
orgánov obce, nariadenia, alebo osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnej
korešpondencii obce sa zásadne erb nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa
výlučne starosta obce.
5. Za správne používanie erbu a zaobchádzanie s ním zodpovedá tá osoba (právnická,
fyzická), ktorá ho použila. Nesprávne a neoprávnené použitie erbu obce má za následok jeho
odstránenie, ktoré je povinný strpieť každý na svoje náklady, kto nekonal v súlade s týmto
Štatútom.
§ 25
Vlajka obce
1. Vlajku obce Rankovce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/8), bielej (1/8),
žltej (1/8), modrej (2/8) bielej (1/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
2. Vlajku Obce Rankovce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a
oficiálnych príležitostiach obce, pri príležitosti štátnej návštevy, alebo návštevy
predstaviteľov vlády alebo Národnej rady v sieňach, kde sa koná slávnostné zasadnutie.
3. Ak sa ako výzdoba použije štátna zástava SR a zástava obce spoločne, sú umiestnené v
rovnakej výške vedľa seba, pričom z čelného pohľadu je štátna zástava umiestnená vľavo.

§ 26
Pečať obce
1. Pečať obce Rankovce je okrúhla, uprostred nesie obecný erb a okolo kruhopis OBEC
RANKOVCE.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach a na pečatenie významných listín a
dokumentov.
§ 27
Spoločné, zrušujúce a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Rankovce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto
štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Štatút Obce Rankovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2011 dňa
14. marca 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.
4. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút Obce Rankovce schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. /2007 zo dňa........2007.

Stanislav Hada
starosta obce

