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Štatút obce Malé Zálužie 

 

 

Adresa: Malé Zálužie 63 

  951 24 

Telefón: 037 3894 061 

Mail : oumalezaluzie@gmail.sk 

Štatistické informácie: 

     Kraj: Nitriansky 

     Okres: Nitra 

     Počet obyvateľov: 263 

     Rozloha: 590 ha 

 

Preambula 

     Prvá písomná zmienka o obci Malé Zálužie v dnes známych historických prameňoch je 
z roku 1930.  

     Chronologické názvy obce: Kysvylak 1930, Uj-Lacska, Lacskscha, Uj-Lacskha, Újlacska, 
Ujlaček a od roku 1948 Malé Zálužie. 

     Územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. V stredoveku patrila obec k hradu 
Topoľčany. Neskôr od 16. storočia boli majiteľmi obce uhorské šľachtické rodiny 
Ghyczyovcov,  Prónayovcov a Justovcov.  

     Obyvateľstvo oblo prevažne slovenské, ale žili tu v malom počte ja Židia. V roku 1715 
mala obec 22 domácností, v roku 1751 to bolo 54 domácností. V roku 1787 bolo v Malom 
Záluží 39 domov a žilo tu 252 obyvateľov. V priebehu ďalších rokov počet obyvateľov stúpal. 
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     V Malom Záluží ako fílii evanjelického a.v. zboru v Nových Sadoch bola vždy prevaha 
evanjelikov. Rímsko–katolícke obyvateľstvo tiež patrilo k novosadskej farnosti, ktorá patrila 
k Ostrihomskej arcidiecéze, Nitrianskej arcidiakónii, dištriktu Hlohovec a neskôr Veľké 
Zálužie. 

     Obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom a tiež vinohradníctvom. V tejto 
súvislosti spomína na našu obec aj Matej Bel, ktorý vo svojich Notitia Hungariae píše, že 
miesti vinohradníci dorábajú víno chválihodnej chuti. 

 

Štatút obce MALÉ ZÁLUŽIE 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží na základe SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento štatút obce. 

 

I.§ 1   Úvodné ustanovenie    

Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie 
a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, postavenie a  základné  zásady 
hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej pôsobnosť obecného 
zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, spôsob a formy ich práce 
a rieši tiež širšie vzťahy obce. 

 

§ 1 a     Postavenie obce 

a.  Obec Malé Zálužie je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, 
      združuje občanov,  ktorí  majú na jej území trvalý pobyt. 

b. Obec Malé Zálužie je právnická osoba, ktorá za podmienok určených zákonom 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. 

  
c. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného 

prospechu. 
 

§ 1 b Symboly obce 

 Obec má právo na vlastné symboly. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce  a pečať 
 obce. Symboly obce boli schválené heraldickou komisiou v roku 2004. 

a. Erb obce: V modrom poli pod veľkým strieborným lemešom sú položené dve 
strieborné proti sebe plávajúce ryby a to všetko ovenčené dvoma zlatými polovičnými 
odvrátenými ratolesťami. Návrh erbu vychádza z pôvodnej pečate obce a symbolizuje 
poľnohospodársku tradíciu a ryby symbolizujú dnešok – rozvoj rybárstva v obci. 



b. Pečať vychádza z odtlačku pečatidla z 18. storočia , je na nej lemeš a palmové 
ratolesti. 

 

§ 2  Územie obce 

a. Územie obce Malé Zálužie je územný celok, ktorý  tvorí jedno katastrálne územie 
s výmerou 591 hektárov. 

b. Zmeny územia obce Malé Zálužie možno vykonať len v súlade s osobitnými 
právnymi predpismi. 

 

§ 2 a     Označovanie ulíc a verejných priestranstiev 

   Obec  určuje a mení nariadením názvy ulíc a verejných priestranstiev. 

   Obec Malé Zálužie nemá pomenované ulice a verejné priestranstvá.  

 1. Obec určuje stavbám súpisné vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava je 
               v súlade so skutočným stavom.  

 2. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obec na vlastné náklady zaobstaráva  

                tabuľky rovnakého vzoru. 

 

§ 3     Obyvatelia obce Malé Zálužie, ich práva a povinnosti   

1. Obyvateľom  obce je občan, ktorý ma v obci trvalý pobyt. 
2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv.  
 a povinností a má právo: 

a. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce, 
b. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
c. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na zhromaždeniach občanov 

a vyjadrovať svoje názory, 
d. požadovať pomoc v čase náhlej núdze, 
e. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány  obce. 

 

3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom 
 obce; v súvislosti s tým  má povinnosť: 

a. ochraňovať majetok obce,     
b. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, 
c. napomáhať udržiavať poriadok v obci, 
d. poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú pomoc pri odstraňovaní 

následkov živelných pohrôm a havárií. 
 

4. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Obec je povinná poskytovať občanom nevyhnutnú pomoc  



 v prípade ich náhlej núdze spôsobenej  živelnou pohromou, haváriou alebo inou 
      podobnou udalosťou. Jej úlohou je zabezpečiť im prístrešie, stravu alebo inú  
 materiálnu pomoc. 

5. Obyvatelia a subjekty pôsobiace v obci sa podieľajú na ochrane prírody, životného 
prostredia a kultúrneho dedičstva obce. V súvislosti s tým sú povinní chrániť a 
zveľaďovať prírodu, životné prostredie a kultúrne dedičstvo obce. Nikto nesmie 
nadmieru stanovenú zákonom ohrozovať a poškodzovať životné prostredie, prírodné 
zdroje a kultúrne pamiatky. 

 

 

II.  § 4  Samospráva obce 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony v súvislosti so správou obce 
  a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré jej ako samosprávnu pôsobnosť upravuje 
       osobitný zákon, ak takéto  úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická 
  alebo fyzická osoba. 

2.  Samosprávu obce vykonávajú občania obce prostredníctvom: 

      a.   orgánov samosprávy, 

 b.   miestnym referendom, 

 c.   zhromaždením obyvateľov obce. 

3. Na samospráve obce má sa podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok 
alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň, alebo ten, kto sa v obci  zdržuje a je 
prihlásený na prechodný pobyt. 
 

4. Obec pri výkone samosprávy najmä:  
a. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľný a nehnuteľným 

majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol prenechaný 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, a ak tak neustanovuje osobitný predpis, 

vydáva stanoviská a vyjadrenia k podnikateľskej činnosti  a inej činnosti  
právnických a fyzických osôb a k umiestňovaniu prevádzok, 

e. utvára účinný systém kontroly, 
f. zabezpečuje výstavbu a údržbu  a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína a ďalších obecných zariadení, 
g. zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, - 

drobným stavebným odpadom,  - udržiavanie čistoty a poriadku v obci, - 
správu a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, 

h. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života  obyvateľov obce, 
chráni životné prostredie, 

i. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov, 



j. organizuje miestne referendum  o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 
k. zabezpečuje verejný poriadok, 
l. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,  
m. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 
n. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
o. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. 

 

5. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej 
pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce. 

6. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce so spoločenskými organizáciami, 
združeniami občanov a inými  právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. 

 

 

§ 5   Vzťah štátu a obce 

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak ich plnenie je 
týmto     spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát 
poskytne obci finančné a iné materiálne prostriedky. 

2. Výkon štátne správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri 
rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach 
preneseného výkonu štátnej správy sa riadi zákonmi a platnými právnymi predpismi. 

 

 

III. § 6   Financovanie obce 

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 
rozpočtu, a ďalších zdrojov. 

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky 
mimorozpočtových peňažných fondov. 

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie úlohy , na ktorej má štát 
záujem, môže obec dostať štátnu dotáciu.   

 

 

§ 7  Majetok obce 

1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné  veci vo vlastníctve obce, všetky 
pohľadávky  a iné majetkové práva obce. 

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce a používa sa najmä: 
a. na verejné účely, 
b. na výkon samosprávy obce. 

            Obec je povinná vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec. 

3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak. 



4. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný predpis  - Zákon SNR č. 369/1990 
Zb o obecnom zriadení a zákon č.   .............. o nakladaní s majetkom obce. 

 

 

§ 8  Rozpočet obce 

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na 
obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo. OZ 
schvaľuje aj jeho zmeny. 

2. Pred schválením je rozpočet zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci 
obvyklým , aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce; to platí aj o záverečnom 
účte obce, alebo o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.  

3. Prebytky rozpočtu  obce možno previesť do rozpočtu obce na nasledujúci rok, 
alebo mimorozpočtového peňažného fondu obce. 

4. Rozpočet obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. 
5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú uzávierku 

overuje auditor. 
 

 

IV. Orgány obce 
 

§ 9 základné ustanovenie 

1. Orgánmi obce Malé Zálužie sú: 

a. obecné zastupiteľstvo, 
b.  starosta. 

 
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 

kontrolné a poradné orgány – obecnú radu a komisie a určuje ich náplň práce. 
 

 

§ 10  Obecné zastupiteľstvo 

1.Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených 
v priamych voľbách občanmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa 
končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží má 5 poslancov. 

3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou: 

    a. starostu, 

    b. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 



    c. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej 
       obcou, v ktorej bol zvolený. 

3. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce. Schádza sa podľa potreby, najmenej ale 
    raz za dva mesiace. Rozhoduje vždy v zbore. Zasadnutia OZ sú verejné  a je mu vyhradené 
    najmä: 

a. určovať zásady hospodárenia   a nakladania s obecným majetkom a majetkom štátu, 
   ktorý užíva,   schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 
   hospodárenie s ním, 

b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať 
    záverečný účet obce,  

c. schvaľovať územný plán obce, jeho časti a koncepcie rozvoja obce,  

d. rozhodovať o zavedení alebo zrušením miestnej dane  a ukladať miestny poplatok, 

e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky 
   a rozhodovať o čerpaní úveru alebo pôžičky, 

f. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života obce, jej rozvoja 
    a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 

g. uznášať sa na nariadeniach, 

h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom 
    združení, združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, 

i.  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce a ďalšie predpisy ( rokovací 
    poriadok, pracovný poriadok, štatút...), 

j. určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami 
   na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného  
   obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 

k. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce( ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah 
    výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému   
    kontrolórovi, 

l. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich náplň práce, 

m. udeľovať čestné občianstvo a obecné vyznamenania, 

n. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady   
   odmeňovania poslancov. 

 

 



§ 11 Rokovanie obecného zastupiteľstva 

1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada 
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá 
zasadnutie zastupiteľstva sa schádza podľa potreby; jeho zasadnutie zvoláva a vedie 
starosta.  Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej 
tabuli v obci aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ. 

a. OZ rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je, ak je prítomná 
nadpolovičná  väčšina poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je 
potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.  Ak OZ nie  
uznášaniaschopné, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie, 

b. rokovania OZ sú zásadne verejné, za neverejné ho možno vyhlásiť iba 
v prípade, ak sa prerokovávajú veci, ktoré majú byť predmetom utajovania 
v štátnom záujme, 

c. uznesenia a nariadenia OZ podpisuje starosta,  
d. podrobné pravidlá o rokovania obecného zastupiteľstva upravuje rokovací 

poriadok obecného zastupiteľstva.  
 

 

§ 12 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva 

1. Poslanec obecného zastupiteľstva, ( ďalej len poslanec) je povinný najmä: 
a. zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, 
b. zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva a orgánov, do ktorých je zvolený, 
c. dodržiava rokovací a organizačný 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 trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol 

podmienečne odložený, 
e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony,  
f. zmenou trvalého pobytu mimo územie obce, 
g. ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia 

OZ, 
h. Poslanec je oprávnený najmä: 

a. predkladať OZ a ostatným orgánom predkladať návrhy,  
b. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce, 
c. požadovať vysvetlenia  od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú 

v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich 
podnikania, 

d. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovaní sťažností, ktoré 
uskutočňujú orgány obce, 

e. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny 
výkon poslaneckej funkcie, 



i. poslanec je na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ. 
 

 

§ 13   Starosta 

1. Predstaviteľom  obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. V priamych 
voľbách ho na obdobie štyroch rokov volia  občania. Funkcia starostu je verejná 
funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením 
sľubu. 

2.  Starosta: 
a.  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva ak tento zákon 

neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia, 
b.  vykonáva obecnú správu, 
c.  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým  

osobám, 
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo 

organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 
e. podpisuje VZN a uznesenia, 
f. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní 
a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. 

3. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, 
právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb 
v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec 
obce rozhoduje v mene obce vymedzenom v písomnom poverení. 

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo 
je pre obec  nevýhodný. 

5. Rozsah úväzku starostu stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie 
a nemožno ho počas funkčného obdobia zmeniť. 

6. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 
 

 

§ 14 Zástupca starostu 

1. Starosta 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 od 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. 
 

 



§ 15 Komisie 

1. OZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány. 

2. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom 
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ. 
4. Obec Malé Zálužie má zriadenú komisiu verejného poriadku. 

 

§16  Hlasovanie obyvateľov obce 

1. Hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum) o najdôležitejších otázkach života 
a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce ak ide o: 
 

 a. odvolanie starostu, 

 b. petíciu skupiny obyvateľov ak ju podpíše minimálne 30 % oprávnených voličov, 
           petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom a títo nemôžu 
     byť členmi petičného výboru. 

3. Výsledky hlasovania sú platné ak sa zúčastnila aspoň 50 % oprávnených voličov 
a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov 
hlasovania. 

 

 

 §17 Zhromažďovanie obyvateľov obce 

        Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie 
obyvateľov obce. Predmetom zhromaždenia môže byť prerokovanie obecných záležitostí, 
teda vecí patriacich do samostatnej (samosprávnej) pôsobnosti obce. 

 

 

§ 18 Obecný úrad 

1.  Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti OZ a starostu, ako 
aj orgánov zriadených OZ. 

2. Obecný úrad hlavne zabezpečuje:  
a. písomnú agendu orgánov OZ a je podateľňou a výpravňou písomností obce, 
b. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutie OZ a komisií, 
c. vypracúva písomné vyhotovenia  rozhodnutí obce, 
d. vykonáva nariadenia, uznesenia OZ a rozhodnutia obce, 

3. Prácu obecného úradu riadi starosta. 
4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje 

organizačný poriadok obecného úradu. 
 



 

§ 19  Hlavný kontrolór  

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je 
zamestnancom obce a vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti.  
   

2. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, funkciou starostu, 
člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej   obcou, iného zamestnanca 
obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. 

 
3. Hlavný kontrolór  
a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení  
-  kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa 
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií obce, kontrola 
vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení OZ kontrola dodržiavania 
vnútorných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi. 

b. hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutia obecného zastupiteľstva s hlasom 
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií,   

c. predkladá OZ raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, 
d. vypracúva odborné stanoviská  k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce 

pred jeho schválením, 
e. predkladá OZ správu  o výsledkoch kontroly na jeho najbližšom zasadnutí. 

 
4. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. 
5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa 

začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
6. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. 
 

§19  a Hlavný kontrolór viacerých obcí 

 Hlavný kontrolór  môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Obec Malé 
Zálužie má hlavného kontrolóra, ktorý je zároveň kontrolórom obce Čab. S Obcou Čab 
má obec Malé Zálužie  uzavretú zmluvu.  

  

§ 19 b   Rozsah  kontrolnej činnosti 

1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, hospodárnosti 
a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj 
majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, 



výdavkov, finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií, 
kontrola plnenia uznesení OZ a kontrola dodržiavania vnútorných predpisov 
obce. 

2.Kontrolnej činnosti podlieha: 
a. obecný úrad, 
b. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré 

nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol  majetok obce prenechaný na 
užívanie, 

c. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 
finančné výpomoci, alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného 
predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  

 

 

VI.   § 20  Vnútroštátna spolupráca – formy a zásady spolupráce 

1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia 
konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí.  

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, sa stáva spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú 
účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou  zodpovedá 
sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak. 

3. Spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami 
obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. 

 

      

§ 20 a   Združenie obcí 

1. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. 
2. Združenie obcí je právnická osoba. 
3. Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí obvodným úradom 

v sídle kraja. 
4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti 

o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný 
ruch. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh 
obcí, ako aj vyššieho územného celku. 

5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy 
o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.  

6. Obec Malé Zálužie je členom nasledovných združení:  ZMOS , Nitrianske regionálne 
združenie ZMOS, Regionálneho združenia JE Jaslovské Bohunice, Reginálne 
vzdelávacie centrum Nitra, Regionálneho združenia obcí pre separovaný zber odpadov 
Výčapy Opatovce, Mikroregiónu Radošinka. 

  

§21. Spoločné a záverečné ustanovenia 



1. Štatút obce Malé Zálužie je základnou právnou normou obce Malé Zálužie. 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 všetkých poslancov. 

3. Tento štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom 13.11.2009. 
4. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01.12.2009. 

 

 

 

V Malom Záluží dňa 30.08.2010 

 

 

  Viera Predanocyová 

                                         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


