
 

 

Štatút  

Obce Beloveža 

 

Obecné zastupiteľstvo v Beloveži vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení tento 

štatút obce Beloveža 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Tento štatút obce Beloveža 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 

Územie obce Beloveža tvorí jedno katastrálne územie. 

Článok 3 

Symboly obce 

(1) Obec používa tieto symboly: 

a. erb obce, 
b. vlajka obce, 
c. pečať obce. 

(2) Erb obce tvorí v červenom poli štítu na zelenej pažiti stojaci kostol, tvorený troma striebornými 

vežami zakončenými zlatými trojkrížmi. 

   

 

(3) Vlajka obce  

 

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3


(4) Pečať obce uschováva starosta obce. 

Článok 4 

Orgány obecného zastupiteľstva 

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány: 

a. obecná rada, 

b. komisie obecného zastupiteľstva. 

(2) Stálymi komisiami obecného zastupiteľstva sú: 

a. komisia pre ochranu verejného záujmu, 

b. komisia na prešetrovanie sťažností, 

 (3) Rokovanie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva upravuje samostatný rokovací 
poriadok. 

Článok 5 

Konanie v mene obce 

(1) V mene obce koná starosta, ktorý je jej štatutárnym orgánom. 

(2) Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí v stanovenom rozsahu poveriť 

zástupcu starostu. 

(3) Starosta môže na konanie v mene obce poveriť niektorého zo zamestnancov obce, napr. na 

zastupovanie obce v určitej veci pred inými orgánmi. 

Článok 6 

Vnútroorganizačné normy obce 

(1) Starosta obce vydáva príkazy alebo smernice tam, kde to vyžaduje právny predpis alebo kde je 

žiaduce niektoré vzťahy podrobnejšie upraviť takouto formou. 

(2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady ako vnútroorganizačné normy záväzné pre všetky orgány 

obce a jej zamestnancov. 

Článok 7 

Vybavovanie sťažností 

(1) Sťažnosti na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva vybavuje komisia na 

prešetrovanie sťažností. 

(2) Sťažnosti na zamestnancov obce a činnosť obce vybavuje starosta obce. 

Článok 8 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Obec zriadila a podporuje dobrovoľný hasičský zbor obce, na činnosti ktorého sa materiálne aj 

finančne podieľa. 

Článok 9 

Kronika obce 

(1) Obec vedie svoju kroniku, pričom zápisy do nej obsahujú najvýznamnejšie udalosti v živote 

obce. Súčasťou kroniky môže byť aj príslušný sprievodný materiál (fotografie, listiny a pod.). 

(2) Záznamy do kroniky vykonáva kronikár obce, ktorého menuje starosta obce. 

 



 

Článok 10 

Ocenenia obce 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo obce. 

(2) Starosta obce môže udeliť cenu starostu obce za významný prínos pre rozvoj obce. 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento štatút obce Beloveža bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č............ zo dňa 

.............. a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019. 

(2) Zmeny tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

obecného zastupiteľstva.  

(3) Ruší sa štatút obce schválený 15.12.2008. 

  

 

 

 

  

     .................... 

                                                         Jozef Kostura 

                                                          starosta obce 

 


