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Štatút obce Lúčka 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva pre katastrálne územie obce Lúčka tento Štatút 
obce. 

I. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút obce Lúčka  upravuje v súlade so všeobecne právnymi predpismi najmä 
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady 
hospodárenia a financovanie, nakladanie s majetkom obce, 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 , symboly obce , udeľuje čestné občianstvo, ceny obce a odmeny. 

2. Štatút obce Lúčka je základným normatívne – právnym a organizačným predpisom 
obce. 

 

§ 2 

Postavenie obce 

 

1. Obec Lúčka je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky 
združujúci občanov, ktorý majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí 
katastrálne územie obce. Zmeny územia obce Lúčka možno vykonať len v súlade 
s osobitnými právnymi predpismi. 

2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a svojimi 
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými 
nariadeniami obce. 

3. Obec má právo na svoje obecné symboly. Symbolmi obce sú erb obce a vlajka obce. 
4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom. 

 

§ 3 

Obyvatelia obce Lúčka , ich práva a povinnosti 

1. Obyvateľom obce Lúčka je občan, ktorý má v obci trvalý pobyt 



2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce najmä výkonom svojich práv 
a povinnosti  a má právo: 

• Voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce 
• Hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce  

• Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na verejných 
schôdzach občanov a vyjadrovať svoje názory. 

• Obracať sa 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  povinnosti: 

Ochraňovať majetok obce 
• Podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci 

• Napomáhať udržiavať poriadok v obci 
• 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 jeho 
 náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou 
 udalosťou, najmä zabezpečiť im prístrešie , stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu 
 pomoc. 

 

       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 navykonáva štát alebo iná právnická 
alebo fyzická osoba. 

2. Samosprávu obce vykonávajú občania obce prostredníctvom:                                                                                       
-orgánov samosprávy 

-hlasovaním obyvateľov 

-verejným zhromaždením 

3.   Na samospráve sa majú  právo podieľať obyvatelia s prechodným pobytom , kto na 
 území obce vlastní nehnuteľný majetok alebo v obci pracuje a platí miestnu daň

 a subjekty pôsobiace v obci, sa podieľajú  na ochrane prírody, životného prostredia 
 a kultúrneho dedičstva obce . Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy 



 a byť volený a nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce / 
 miestne referendum/. 

4. Obec pri výkone samosprávy najmä: 

 - Vykonáva úkony súvisiace s riadnym  hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 
majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol prenechaný obci do užívania. 

 - Zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce. 

 - Rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkoch a vykonáva ich správu  

      - usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak usmerňuje osobitný predpis, vydáva 
stanoviská a vyjadrenia k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických 
osôb a k usmerňovaniu prevádzok 

       - utvára účinný systém kontroly 

      - zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 
verejných priestranstiev, obecných  cintorínov a ďalších obecných zariadení 

       - zabezpečuje verejnoprospešné služby – nakladanie s komunálnym odpadom, 
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty a poriadku v obci, správu a údržbu 
zelene, verejného osvetlenia 

      - organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce 

     - zabezpečuje verejný poriadok  

     - zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok 

     - vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách  

 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 a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci 

Vzťah štátu a obce: 

7.   Na obec možno previesť zákonom niektoré úlohy štátnej správy, ak ich plnenie je 
týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.  

8.  Výkon štátnej 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 . 



§ 5 

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 obce dostať štátnu dotáciu. 

 

§ 6 

Rozpočet 

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce , ktorý sa zostavuje na 
obdobie 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 a to isté platí aj 
o záverečnom účte obce. 

3. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny 
rok. 

4. Rozpočet obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. 
5. Obce vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.  

§ 7 

Rozpočtové provizórium 

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom 
rozpočtového roka , riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. Januára 
rozpočtového roka do schválenia rozpočtu OZ rozpočtovým provizóriom. 

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa 
zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení OZ. 

3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú 
˝ Zásady postupu hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lúčka ˝ ktoré 
schvaľuje OZ. 
 

§ 8 
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:  
• Na verejné účely 



• Na výkon samosprávy obce 

 Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné . 

3. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad. 

4. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú 
 zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu , pokiaľ osobitné predpisy 
 neustanovujú inak. 

 

IV.    Orgány obce 

§ 9 

Základné ustanovenia 

1. Orgánmi obce Lúčka sú: 
• obecné zastupiteľstvo 
• starosta 

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť  podľa potreby stále alebo dočasné 
výkonné  a kontrolné orgány- obecnú radu a komisie a určuje ich náplň práce. 

 

§ 10 

Obecné zastupiteľstvo 

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

   2. Obecné zastupiteľstvo v Lúčke má 5 poslancov 

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

a. Určovať zásady hospodárenia a nakladania s obecným majetkom štátu 
a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 
hospodárenie sním 

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 zrušení miestnej dane alebo miestnom 

poplatku podľa osobitných predpisov 



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

f. Vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach  života 
obce , jej rozvoja a zvolávať verejné zhromaždenie občanov 

g. Uznášať sa na nariadeniach 
h. Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce 

v medzinárodnom združení 
i. Určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu v súlade so 

zákonom a plat hlavného kontrolóra 
j. Schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce a ďalšie predpisy       

( rokovací poriadok, pracovný poriadok, štatút obce ......) 
k. Zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného 

úväzku 
l. Schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa 

osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy – rokovací a organizačný 
poriadok združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť 
v združeniach 

m. Zriaďovať a združovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať ich 
náplň práce 

n. Udeľovať čestné občianstvo a obecné vyznamenania 

§ 11 

Rokovanie obecného zastupiteľstva 

1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri 
mesiace , jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Urobí tak aj v prípade, že 
o to požiada aspoň jedna tretina poslancov OZ. Návrh programu sa zverejňuje 
na obecnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ, v mimoriadnych prípadoch 
24 hodín pred zasadnutím. 

2. 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. Ak OZ nie je uznášaniaschopné, 
zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie. 

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

4. Uznesenia a nariadenia OZ podpisuje starosta. 
5. Potrebné pravidlá o rokovaní OZ upravuje rokovací poriadok. 

 

 

§ 12 



Povinnosti a oprávnenia poslancov OZ 

1. Poslanec OZ ( ďalej len poslanec) je povinný najmä: 

a. Zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva 
b. Zúčastňovať sa na zasadnutí zastupiteľstva a orgánov, do ktorých je zvolený 
c. Dodržiavať 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. Zmenou trvalého pobytu mimo územie obce 
f. Ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 3 krát po sebe nasledujúce 

zasadnutia OZ 

3. 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 

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OZ 

5. Náhrady poslancov: 

 a) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 
 pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada 
 skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie vznikli a to podľa 
 osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere . 

 b) Poslancom OZ , ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva 
 pracovný pomer. Na miesto mzdy im patrí odmena. 

 

 

§ 13 



Starosta 

1. Predstaviteľom obce  a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. V priamych 
voľbách ho na obdobie 4 rokov volia občania. Funkčné obdobie starostu sa končí 
zvolením nového starostu a zložením sľubu. 

2. Starosta najmä: 
a. Zvoláva a vedie zasadnutie OZ 
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 

   3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce 
 a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je 
 správnym orgánom. 

  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. 

§ 14 

Zástupca starostu 

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého  menuje starostu spravidla na celé funkčné 
obdobie. 

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho 
nespôsobilosti na výkon funkcie. OZ môže zástupcu kedykoľvek odvolať 

3. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí OZ po stránke vecnej obsahovej 
náplne. 

4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon 
funkcie vykonáva úlohy , ktorých okruh na návrh starostu ustanoví obecné 
zastupiteľstvo. 

 

§ 15 

Komisie 

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

2. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených obecným 
zastupiteľstvom. 

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ 



§ 16 

Hlasovanie obyvateľov obce 

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

2. OZ musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce , ak ide o: 

 a) odvolanie starostu 

 b)na zlúčenie , rozdelenie alebo zrušenie obce 

 c)na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie 
 miestnej dane alebo miestneho poplatku o ktorom sa má podľa uznesenia OZ 
 rozhodnúť v miestnom referende 

 d)petíciu skupiny obyvateľov ak ju podpíše minimálne 30 % oprávnených voličov, 
 petíciu overujú aspoň traja poslanci určený OZ  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 

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce 

1. Na prerokovanie obecných vecí môže OZ zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov 
obce. Predmetom zhromaždenia môže byť prerokovanie obecných záležitostí, teda 
vecí patriacich do samostatnej  /samosprávnej / pôsobnosti obce. 

2. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule, prípadne iným 
vhodným spôsobom / napr: vyhlásením v obecnom rozhlase/ 

3. O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná 
listina prítomných obyvateľov obce . 

§ 18 

Obecný úrad 

1. Obecný úrad je výkonným orgánom OZ a starostu . 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 všetkých rozhodnutí vydaných v správnom konaní 

 d) vykonáva nariadenia , uznesenia OZ a rozhodnutia starostu 

    3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce. 

 

 

§ 19 

Hlavný kontrolór 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva OZ. HK je zamestnancom obce a vykonáva 
kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 

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

3. Hlavný kontrolór: 
a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení: kontrolu zákonnosti , účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaním s majetkom a majetkovými 
právami obce, ako aj s majetkom , ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 
kontrola príjmov , výdavkov, finančných operácií obce , kontrolu vybavovania 
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 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 na zasadnutiach OZ s hlasom poradným 
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. 
f. Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce . Musí mať 

s nimi uzavretú zmluvu. 

 

§ 20 

Dobrovoľný hasičský zbor 

1. V obci Lúčka pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor , ktorý zriaďuje OZ v Lúčke. OZ 
určuje jeho organizáciu rozsah technických prostriedkov potrebných na ich činnosť. 

2. Na čele zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie OZ. 
3. Veliteľ zboru  zodpovedá za svoju činnosť starostovi a OZ 
4. DHZ v Lúčke vykonáva : práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje 

pomoc jednotkám požiarnej ochrany . Vykonáva technické zásahy pri ohrození života 
a zdravia. Poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade 



vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí. Podieľa sa na spracovaní 
dokumentácie požiarnej ochrany obce a na organizovaní a vykonávaní preventívnych 
kontrol a plní úlohy a pokyny starostu obce 

 

§ 21 

Čestné občianstvo a ceny obce Lúčka 

Úvodné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly 

• Čestné občianstvo 

• Cena obce Lúčka  
• Cena starostu obce  

Čestné občianstvo obce Lúčka  : 

1. Osobám , ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie 
obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete. 

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje OZ spravidla na návrh 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina , ktorú podpisuje starosta. 
4.  Odovzdanie listiny sa vykonáva na mimoriadnom zasadnutí OZ. Poctený občan sa pri 

tejto príležitosti zapisuje do kroniky obce Lúčka. 

Cena obce Lúčka sa udeľuje: 

1. Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky verejnoprospešnej činnosti 
2. Činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov. 
3. Návrh na udelenie ceny môže obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanec, starosta 

aj občania. Návrh musí byť riadne odôvodnený. 
4. Cena sa môže udeliť ročne najviac 5 krát. 
5. Výnimočne sa môže cena udeliť i po jeho smrti – in memoriam. Cena sa odovzdáva 

rodinným príslušníkom. 

 

Cena starostu obce Lúčka  

1. Cenu udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech 
obce. 

2. Cenu starostu tvorí vecný dar v hodnote ktorú schvaľuje OZ. 
3. Vedie sa evidencia v Kronike obce Lúčka, ktorá má obsahovať mená a údaje 

ocenených  , dátum udelenia a zdôvodnenie. 
 



§ 22 

Združenia obcí 

1. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. 
2. Združenie obcí je právnická osoba  
3. Združenie nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie  registrujúcim orgánom. 
4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí , starostlivosti 

o životné prostredie , kultúry a cestovný ruch. Svojou činnosťou napomáha vytvárať 
podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj územného celku. 

5. Obec Lúčka je členom nasledujúcich združení: ZMOS, ZMOHG. Regionálne 
vzdelávacie centrom Rimavská Sobota. 

§ 23 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Štatút obce Lúčka je základnou právnou normou obce Lúčka . 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 OZ trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov  

3. Dňom účinnosti sa ruší predchádzajúci štatút obce. 
4. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom ....22.11.2011........................... 

 

V Lúčke dňa 16.11.2011 

        Jozef Szabó starosta obce 

 

 

 

 

 

 

       


