Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach na základe ustanovenia § 11ods. 4 písm. k)
zákona SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zák. č.
369/1990 Zb.“) v y d á v a pre katastrálne územie obce Gemerské Teplice tento

Š TAT ÚT

OBCE

GEMERSKÉ

TE PLI C E

ČASŤ PRVÁ
OBEC
§1

Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Gemerské Teplice upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi najmä
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 a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce.
2. Štatút obce Gemerské Teplice je základným normatívno-právnym a organizačným
predpisom obce.
3. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§2
Postavenie Obce
1. Obec Gemerské Teplice je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec Gemerské Teplice sa delí
na dve obecné časti, časť Jelšavská Teplica a časť Gemerský Milhosť. Zmeny územia
obce Gemerské Teplice možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom a všeobecne
záväznými nariadeniami obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami
3. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenie len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.

§3
1. Obec má vlastné symboly. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce.
2. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
§4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce Gemerské Teplice je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a
povinností. Tieto sú zakotvené v § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok,
alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, alebo je v obci
prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo
obce okrem práva voliť orgány samosprávy a byť zvolený a hlasovať v miestnom referende.
§5

Samospráva obce Gemerské Teplice
1. Obec samosprávne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,
ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
2. Samosprávu obce Gemerské Teplice vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a/ orgánov obce
b/hlasovaním obyvateľov obce
c/verejným zhromaždením obyvateľov obce
3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať Ústave Slovenskej republiky,
ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám podľa § 6 zák. č. 369/1990 Z.z.
Postup pri prijímaní nariadení obce stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v
Gemerských Tepliciach.
4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä
zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

ČASŤ DRUHÁ
Majetok obce, hospodárenie s majetkom obce, rozpočet a financovanie potrieb
obce
§6

Majetok obce, hospodárenie s majetkom obce
1. Majetok obce Gemerské Teplice tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve
obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných
subjektov založených resp. vytvorených obcou. Obec môže svoj majetok zveriť do správy
subjektom, ktoré založila, alebo zriadila. Darovanie nehnuteľného majetku obce je
neprístupné, ak osobný predpis neustanovuje inak.
2. Orgány obce a obecné organizácie sú povinné riadne hospodáriť s majetkom obce. Sú
povinné majetok zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať.
Sú povinné najmä:
a/ udržiavať a užívať majetok
b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
d/ viesť majetok v predpísanej evidencii.
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce
Gemerské Teplice o zásadách hospodárenia s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
Gemerské Teplice.
4. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho
rozpočtu a z ďalších zdrojov.
5. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
6. Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.
§7

Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý je zostavený na obdobie
jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu tvoria najmä:
a/ príjmy z miestnych daní a poplatkov
b/ výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s
majetkovou účasťou obce
c/dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

3. V súlade s platnou legislatívou, počnúc rokom 2007, obec zostavuje a prijíma trojročný
rozpočet, ako strednodobý plán svojho hospodárenia.
4. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.
5. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
§8

Rozpočtové provizórium
1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka,
riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia
obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú
do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

TRETIA ČASŤ
Orgány obce Gemerské Teplice
§9

Základné ustanovenie
1. Orgánmi obce sú:
a/ obecné zastupiteľstvo
b/ starostka obce
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov
svoje orgány, ktorými sú komisie.
3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.
4. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále, alebo dočasne výkonné a
kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
§ 10

Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce Gemerské Teplice.
2. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov obecného
zastupiteľstva.

3. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva 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
d/ podľa osobitného zákona
4. Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach má (podľa § 11 zák. č. 369/1990 Zb)
5. poslancov.
5. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (podľa zákona č.
369/1990 Zb. v § 11 odst. 4.).
6. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o:
a/ zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
b/ odvolanie starostu (§ 13 a ods. 3)
c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.
7.

Obecné zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

8. Podpornú úpravu pravidiel rokovania stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Gemerských Tepliciach.
§ 11

Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie
starostu končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a
pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym
orgánom (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.).
3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a/ poslanca obecného zastupiteľstva
b/ zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou, v ktorej bol zvolený
d/ predsedu samosprávneho kraja
e/ vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
f/ podľa osobitného zákona

§ 12

Zástupca starostu
1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie na návrh starostu
obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2.

Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na
výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo ho môže kedykoľvek odvolať.

3. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
b/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva
c/ koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva
d/ nesmie zasahovať, do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990
Zb.)
e/ môže byť poverený ďalšími úlohami
§ 13

Hlavný kontrolór obce
1. Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra obce. Hlavného

kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia
sa jeho pracovnoprávny vzťah v obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom
obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby založenej, alebo
zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.
3. Hlavný kontrolór najmä:
a/ vykonáva kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárením s majetkom obce
b/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce, finančných operácií
hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a
príspevkových organizácií obce
c/ vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a petícií
d/vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce
e/ vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
f/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a
to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
g/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
h/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverený
spôsobom v obci obvyklým
i/ vybavuje sťažnosti podľa § 11ost.3 zákona č. 152/1998 Z. z.
j/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí
4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom
poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
5. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
6. Bližšie podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce spôsobu jeho voľby
ostatné náležitosti určuje § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
7. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Dotknuté obce o
tomto uzatvoria zmluvu
8. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo v každej obci, ktorá je účastníkom
zmluvy podľa § 18 b zákona SNR č. 369/1990 Z. z. v platnom znení. Starosta každej
zúčastnenej obce uzavrie s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote podľa §18 a
ods.7.

§ 14

Komisie obecného zastupiteľstva
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasne poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné
zastupiteľstvo.
2. Komisie sú založené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom.
3. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 15

Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z
pracovníkov obce.
2. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spolupráca obcí
§ 16

Spolupráca s orgánmi štátnej správy právnickými a fyzickými osobami
1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy a to najmä
s Banskobystrickým samosprávnym krajom, so špecializovanými územnými úradmi štátnej
správy, právnickými a fyzickými osobami, ako aj ďalšími štátnymi orgánmi.
2. Fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území obce
spolupracujú s orgánmi samosprávy obce pri zabezpečovaní rozvoja obce.
3. Obec podporuje podnikateľskú činnosť fyzických a právnických osôb, ak je na prospech
rozvoja obce.

§ 17

Združenie obcí
1.
2.
3.
4.
5.

Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel spolupráce medzi obcami.
Obec môže zriaďovať združenie obcí.
Združenie obcí je právnická osoba.
Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
Bližšie informácie o združení obcí prináša § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

PIATA ČASŤ
§ 18

Kronika obce
1. Kronika obce Gemerské Teplice sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o
udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva
obecné zastupiteľstvo.
4. Text na zápis do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ŠIESTA ČASŤ
§ 19

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce je základnou právnou normou obce Gemerské Teplice.
Všetky všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy
musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov.
3. Štatút obce Gemerské Teplice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Gemerských
Tepliciach dňa 26. augusta 2010 uznesením č. 105-26/8-2010.
4. Štatút obce nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom.
5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší štatút obce zo dňa 31. januára 2007.

V Gemerských Tepliciach, dňa 26.08.2010
Laura Durančíková
starostka obce

