Obecné zastupiteľstvo v Žiari na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s c h v a ľ u j e tento

DODATOK č. 1
k ŠTATÚTU OBCE ŽIAR
Čl. I

1. v § 6 ods. 2/ písm. b/ znie: „miestnym referendom“
2. v § 6 ods. 3/ písm. 1/ znie: „ organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach rozvoja
života a rozvoja obce“
3. v § 7 ods. 3/ sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“
4. v § 17 ods.1/ písm. d/ znie: „rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať
miestny poplatok“
5. v § 17 ods. 1/ písm. f/ znie: - vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce“
6. v § 17 ods. 1/ písm. i/ znie: „určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie“
7. v § 17 ods. 1/ písm. j/ znie: „ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra /ďalej len „hlavný
kontrolór“/ , určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať
odmenu hlavnému kontrolórovi“
8. v § 17 ods. 1/ písm. p/ znie: „schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov“
9. v § 18 ods. 3/ znie: „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.“
10. v § 18 ods. 4 písm. a/ znie: „zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej
rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia“

11. v § 18 ods. 4/ sa na konci posledného písmena h/ vkladá nové písmeno i/, ktoré znie:
„vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu“
12. v § 18 sa za ods. 5/ vkladá nový odsek 5a/, ktorý znie: „ ustanovenie ods5/ sa nevzťahuje
na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho
referenda o odvolaní starostu.“
13. v § 18 ods. 7/ sa slovo „Starosta“ nahrádza slovom „Obec“ a slová „200.000,- Sk“ sa
nahrádzajú slovami „6638 Eur“
14. § 19 znie:
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 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.
4/ Zástupca starostu nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 zákona
o obecnom zriadení/.
15. v § 20 ods. 1/ znie: “Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný
kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú
sa ne neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného
predpisu.“
16. v § 22 ods. 1 znie „Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom“
17. v § 22 ods. 3 znie: „Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné
činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.!
18. v § 22 ods. 4 písm. c/ znie : „vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce“
19. v § 22 ods. 4 písm. d/ sa slovo „starostu“ nahrádza slovom „obce“
20. v § 24 ods. 1/ sa slová „Hlasovanie obyvateľov obce Žiar“ nahrádzajú slovami “Miestne
referendum“
21. v § 24 ods. 2/ sa slová „hlasovanie obyvateľov obce /miestne referendum/“ nahrádzajú
slovami „miestne referendum“
22. v § 24 ods. 4/ v jeho obsahu sa slová „hlasovania obyvateľov obce“ nahrádzajú slovami
„miestneho referenda“

23. v § 24 ods. 5/ sa slová „hlasovania obyvateľov obce“ nahrádzajú slovami „miestneho
referenda“
24. v § 25 sa v názve vypúšťa slovo „ Verejné“
25. v § 25 ods. 1/ sa vypúšťa slovo „verejné“
26. v § 25 ods. 2/ sa vypúšťa slovo „verejné“
27. v § 25 ods. 3/ sa vypúšťa slovo „verejné“
28. v § 25 ods. 4/ sa vypúšťa slovo „Verejné“
29. v § 29 ods. 4/ znie: „Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo
plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy, alebo inej odmeny v zamestnaní
primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za
podmienok podľa osobitných predpisov /zákonník práce/.“
30. v § 33 ods. 3/ znie: „Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí
obvodným úradom v sídle kraja.“
31. § 36 bod 1 znie: „Erb obce je v podobe: v modrom štíte na zlatej pažiti striebroodetý
vpravootočený muž v pravici so zlatým kyjakom, vpravo strieborný vztýčený vlk s labami
v zlatej pravošikmej sieti, vyrastajúcej z pravého okraja štítu.
Čl. II

1. Tento DODATOK č. 1 k ŠTATÚTU OBCE Žiar bol schválený obecným zastupiteľstvom
v Žiari dňa 12. novembra 2010 a to 3/5 väčšinou všetkých jeho poslancov.
2. DODATOK č. 1 k ŠTATÚTU OBCE ŽIAR nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
V Žiari dňa 12. novembra 2010

Peter MORAVČÍK
starosta obce

