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ŠTATÚT OBCE Veľký Klíž
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Klíži podľa ustanovení Zákona č.369/1990 Zb. Zákona
Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
ZoOZ) vydáva tento štatút obce.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Štatút obce je základný vnútorný predpis, ktorý určuje základné vlastnosti obce ako právnickej
osoby, jej charakteristiku a poslanie. Konkretizuje príslušné ustanovenia právnych predpisov
a vymedzuje základné vlastnosti organizačného usporiadania obce – sústavu jej orgánov, ich
hlavné úlohy a vzťahy.
Čl. 2
Územie obce
2.l. Obec Veľký Klíž je samostatný, samosprávny územný celok. Má dve katastrálne územia:
Klíž a Klížske Hradište. Jeho katastrálne územie susedí s katastrami obcí Brodzany,
Kolačno, Veľké Uherce, Skýcov, Topoľčianky, Žikava, Klátova Nová Ves, Turčianky a
Ješkova Ves.
2.2. Symboly obce (§ 1b ZoOZ)
Obec Veľký Klíž má vlastné symboly a to:
ERB
Vlajka
Podrobné a záväzné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu tohto štatútu.
2.3. ERB obce tvorí:
v zelenom štíte strieborný kostol s okrúhlou vežou a apsidou – všetko zlatostreché, v ľavom
hornom rohu strieborná dvojitá zlatostredá a zlatokališná ruža na zlatej listnatej stopke.
a) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Záujemca o používanie
obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu a jeho úplné
grafické vyobrazenie.
b) Erb sa používa okrem uvedeného v § 1b ZoOZ aj na listinách o udelení čestného
občianstva Obce Veľký Klíž, ceny Obce Veľký Klíž.
c) Každý je povinný na výzvu starostu obce odstrániť neoprávnene, alebo nesprávne použitý
erb.
2.4. VLAJKA pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov: bieleho, žltého, zeleného, bieleho,
žltého zeleného. Vlajka je ukončená tromi cípmi. Pomer jej strán je 2:3.
a) Vlajku Obce Veľký Klíž možno použiť okrem uvedeného v § 1b ZoOZ aj vo verejných
sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení prístupných verejnosti.
b) Vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar a sníma sa z neho pomaly a dôstojne, pri snímaní
sa nesmie dotýkať zeme.
c) Vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.
Nesmie byť na nej žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj a pod.
d) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická
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alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
2.5. Označovanie ulíc a číslovanie stavieb - § 2b – § 2d ZoOZ
V obci pre malý počet nie sú ulice označované. Súpisné číslo sa stavbám určuje do poradia
podľa vydaných kolaudačných rozhodnutí.
Čl.3
Obyvatelia obce
(§ 3 ZoOZ)
3.1. Obyvateľom Obce Veľký Klíž je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Obyvatelia
obce sa zúčastňujú na samospráve obce výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú
zakotvené predovšetkým v ustanovení § 3 ods.2 a 3 ZoOZ v znení neskorších zmien
a doplnkov.
3.2. Obec Veľký Klíž môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo Obce Veľký Klíž
b) Cena Obce Veľký Klíž
Verejné uznania a pochvaly sa udeľujú resp. odovzdávajú spravidla pri slávnostných
príležitostiach, napr. pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Evidencia sa vedie
v kronike obce. Zápis obsahuje mená a hlavné údaje ocenených a stručné zdôvodnenie udeleného
verejného uznania a pochvaly.
3.3 Čestné občianstvo Obce Veľký Klíž sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo
svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. O udelení čestného
občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5-vou väčšinou hlasov
všetkých poslancov.
O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapisuje do Kroniky Obce Veľký Klíž. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže
obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.
3.4. Cena Obce Veľký Klíž 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 kultúrny rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
Návrhy na udelenie ceny môžu Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Klíži predkladať
poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Výnimočne sa
môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam a odovzdá sa rodinným
príslušníkom pocteného.
3.5. Kronika Obce Veľký Klíž sa vedie v úradnom jazyku. Spracovaním zápisov do kroniky je
poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta. Text zápisu do kroniky
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo (OcZ) po predbežnom posúdení a vyjadrení v kultúrnej
komisii OcZ.
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3.6. Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
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.
Čl.4
Spôsob zverejňovania
(§ 6 ods.3, 4, 8-10, § 9 ods.2 ZoOZ)
4.1. Všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len VZN), návrh rozpočtu, zápisnice a uznesenia
OcZ a iné dôležité dokumenty sa zverejňujú na úradnej tabuli v obci, na internetovej adrese
obce, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
4.2. Ostatné doklady a informácie sú poskytované v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám.
4.3. Internetová adresa obce: www.velky-kliz.sk
4.4. Úradné tabule v obci sú umiestnené: - v časti Klíž pred obchodom Coop Jednota,
- v časti Klížske Hradište pri kultúrnom dome v autobusovej čakárni
- vo vestibule obecného úradu.
Čl. 5
Financovanie a rozpočet obce
(§ 7, 8, 9 ZoOZ)
5.1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho
Rozpočtu a z ďalších zdrojov.
5.2. Základom finančného hospodárenia Obce Veľký Klíž je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje
na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočtový proces je upravený v Zákone č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
Zákone č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
5.3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie
a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet základnej školy, materskej školy a školskej
jedálne schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh ich riaditeľov.
5.4. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Klíži na základe návrhu starostu schvaľuje rozpočtové
opatrenia uvedené v § 14 ods.2 Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.5. Hospodárenie s majetkom Obce Veľký Klíž upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce
vyplývajúce zo Zákona č.138/1991 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl.6
Orgány obce
(§ 10 ZoOZ)
6.1. Obec Veľký Klíž má tieto orgány:
a) starosta obce
b) obecné zastupiteľstvo
c) komisie
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
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Čl.7
Obecné zastupiteľstvo
(§ 11, 11a, 11b ZoOZ)
7.1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie
poslancov obecného zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
7.2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a) starostu,
b) zamestnanca obce;
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou;
d) podľa osobitného zákona.
7.3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce – od 501 – 1000 obyvateľov v rozpätí od 5 do 7
poslancov.
7.4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- štatút obce
- rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
- rozpočet obce a jeho zmeny
- záverečný účet obce
- nariadenia vyplývajúce z príslušných zákonov napr. o dani z nehnuteľnosti, o odpadoch
- ďalšie všeobecne záväzné nariadenia vtedy, ak vznikne nutnosť ich vydania
- územný plán obce a ďalšie (§11 odst.4 a-p)
7.5. Na prerokovanie obecných vecí môže zvolať obecné zastupiteľstvo verejné zhromaždenie
obyvateľov obce alebo jej časti, napr. vo veci súvisiacej s jej rozvojom (kanalizácia, ich
finančné zabezpečenie a pod.). Z verejného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
Čl.8
Zastupovanie starostu
(§ 13b ZoOZ)
8. 1. Starostu zastupuje zástupca starostu ktorého na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.
8.2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
8.3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
8.4. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa ods. 8.3. patrí plat podľa osobitného
zákona.
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Čl.9
Komisie obecného zastupiteľstva
(§ 15 ZoOZ)
9.1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného
zastupiteľstva.
9.2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva zvolených obecným zastupiteľstvom
a z radov občanov.
9.3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva
a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa
skladá z predsedu a členov komisie.
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program
schôdze,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
9.4. Obec Veľký Klíž má vytvorené tieto stále komisie:
- ekonomická a inventarizačná
- stavebná a životného prostredia
- kultúrna a športová
- ochranu verejného záujmu a verejného poriadku
V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
9.5. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvanými obecnými orgánmi, k najdôležitejším
otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú
ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej
dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti,
oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
9.6. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva
a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom
zasadnutí.
Čl.10
Obecný úrad
(§ 16 ZoOZ)
10.1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo
zamestnancov obce. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce,
súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií
obecného zastupiteľstva,
c/ pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom
konaní,
d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
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Čl.11
Hlavný kontrolór
(§ 18, 18a, 18 b, 18 c, 18d, 18 e a 18 f ZoOZ )
11.1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, ktoré určuje rozsah výkonu jeho
funkcie a jeho plat a schvaľuje jeho odmenu (§ 11 – odst.4j ZoOZ).
11.2. Postavenie hlavného kontrolóra je podrobne popísané v Organizačnom poriadku obce
Veľký Klíž.
Čl.12
Spolupráca obce
(§ 20 – 21 ZoOZ)
12.1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, územne špecializovanými úradmi
štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a
ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
12.2. 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.
Čl.13
Záverečné ustanovenie
13.1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce,
uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
13.2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
13.3. Štatút obce Veľký Klíž v tomto znení bol schválený obecným zastupiteľstvom Uznesením
č. 12/2016 pod písm. B/6 dňa 15.12.2016.
13.4. Štatút obce Veľký Klíž nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
13.5. Nadobudnutím účinnosti Štatútu obce Veľký Klíž stráca platnosť predošlý štatút obce, ktorý
bol schválený dňa 07.06.2012 Uznesením č. 9/2012 v bode B/1.

Ing. Tatiana Sasková
starostka obce Veľký Klíž
Vyvesené pred schválením: 30.11.2016
Zvesené pred schválením: 15.12.2016
Vyvesené po schválení: 16.12.2016
Zvesené po schválení:
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Príloha č. 1: Symboly obce
Erb obce:
v zelenom štíte strieborný kostol s okrúhlou vežou a apsidou – všetko zlatostreché, v ľavom
hornom rohu strieborná dvojitá zlatostredá a zlatokališná ruža na zlatej listnatej stopke.
Erb sa inšpiruje historickou pečaťou obce z r. 1780, doplnený je o motív kostola, evokujúci
miestny kostolík sv. Michala z 12. stor.

Vlajka obce: Vlajka obce Veľký Klíž pozostáva z bielych, žltých a zelených pozdĺžnych pruhov.
Pomer jej strán je 2:3. Vlajka je ukončená zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Veľký Klíž sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
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Príloha č.2: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek miestnej samosprávy

OBYVATELIA OBCE – VOLIČI
obecné zastupiteľstvo

komisie

hlavný kontrolór

starosta

zástupca
starostu

obecný
úrad

ďalšie organiz.
jednotky

Ďalšie organizačné jednotky:
-

materská škola bez právnej subjektivity,

-

základná škola bez právnej subjektivity,

-

školská jedáleň,

-

obecná knižnica,

-

obecný športový klub,

-

dobrovoľný hasičský zbor

9

