Obecné zastupiteľstvo obce Gánovce na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
s ch v a ľ u j e

ŠTATÚT OBCE GÁNOVCE
čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút obce Gánovce (ďalej len „Štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi voči obci Gánovce (ďalej aj len „obec“) najmä
a) názov obce,
b) územie obce,
c) symboly obce,
d) postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu obce,
e) uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov obce,
f) postavenie a pôsobnosť ďalších orgánov obecnej samosprávy, ako aj ich vnútornú štruktúru,
deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,
g) postavenie dobrovoľného hasičského zboru,
h) udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien,
i) spoluprácu obce, a to vnútroštátnu a medzinárodnú.
(2) Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Všetky
rozhodnutia orgánov obce a iné vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
čl. 2
Názov a územie obce
(1) Obec nesie v štátnom jazyku názov Gánovce
(2) Územie obce tvoria dve katastrálne územia:
a) katastrálne územie Gánovce
b) katastrálne územie Filice
čl. 3
Symboly obce
(1) Symboly obce sú:
a) erb obce Gánovce (ďalej len „erb obce“),
b) vlajka obce Gánovce (ďalej len „vlajka obce“),
c) pečať obce Gánovce (ďalej len „pečať obce“).
čl. 4
Erb obce
(1) Erb obce tvorí v modrom štíte v zelenej pažiti medzi dvoma vysokými smrekmi stojaci
strieborný baránok v zlatej zbroji, držiaci za sebou zlatú krížovú žrď so striebornou,
lastovičím chvostom ukončenou zástavkou.
(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 štatútu.
(3) Erb obce je povinná používať predovšetkým obec a jej orgány a zamestnanci pri výkone
jednotlivých činností samosprávy obce. Erb obce sa môže okrem prípadov vymedzených v
§ 1b ods. 3 zákona o obecnom zriadení použiť:

a) na pečatidle obce,
b) na označenie katastrálneho územia obce a časti obce,
c) na budove, kde má sídlo dobrovoľný hasičský zbor,
d) na vozidle a na rovnošatách členov dobrovoľného hasičského zboru.
(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutiach,
oprávneniach a osvedčeniach skutočností vydaných pri výkone samosprávy, alebo v bežnom
korešpondenčnom styku.
(5) Iné osoby môžu použiť alebo používať erb obce výlučne so súhlasom starostu obce alebo
obecného zastupiteľstva. Osoba, ktorá má záujem použiť alebo používať erb obce, uvedie v
písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu obce. Žiadosť o použitie
alebo používanie erbu obce musí obsahovať:
a) úplný grafický návrh,
b) spôsob použitia erbu a
c) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
čl. 5
Vlajka obce
(1) Vlajka obce pozostáva pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrá, žltá,
modrá, biela, zelená, žltá a zelená ukončenej tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi
do tretiny jej listu s pomerom strán 2:3.
(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 štatútu.
(3) Vyhotovenie vlajky uschováva starosta obce.
(4) Vlajku obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budove, v ktorej sídlia
orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky
obce vydáva starosta obce, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
(5) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a na verejných podujatiach.
(6) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka obce spoločne, sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného
pohľadu vľavo podľa zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a
ich používaní v znení neskorších predpisov.
(7) Vlajka obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.3
(8) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj, ktoré nepredpisuje tento štatút.
(9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
čl. 6
Pečať obce
(1) Pečať obce je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa má zvolený obecný
symbol, ktorý môže byť v pečati zobrazený aj bez štítu. Kruhopis pečate obsahuje text
„OBEC GÁNOVCE“.
(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, najmä pri udelení čestného
občianstva a na pečatenie významných listín a dokumentov.
(3) Pečať uschováva starosta obce.
(4) Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.

čl. 7
Samospráva obce
(1) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
(2) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo obce Gánovce (ďalej aj len „obecné zastupiteľstvo“) a
b) starosta obce Gánovce (ďalej aj len „starosta obce“).
(3) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len
„komisie“).
čl. 8
Obecné zastupiteľstvo
(1) Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.
2) Obecné zastupiteľstvo si nad rámec kompetencií podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom
zriadení vyhradzuje aj rozhodovanie o týchto základných otázkach života obce:
a) deleguje zástupcu do rady školy a školského zariadenia zriadených obcou,
b) vyjadruje stanovisko k vydržaniu majetku obce podľa § 63 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notárskeho poriadku) v z. n. p. (ďalej len „Notársky
poriadok“)
c) schvaľuje úkony nakladania s majetkom obce v rozsahu zákona a zásad nakladania s
majetkom obce Gánovce,
d) určuje podmienky v súťaži, schvaľuje súťažné podklady, obstarávaní, kde predpokladaná
hodnota zákazky je vyššia než hodnota majetkových práv, o ktorej je podľa zásad nakladania
s majetkom obce Gánovce oprávnený kritériá na vyhodnotenie ponúk a návrh zmluvy a
uzatvorenie zmluvy pri verejnom rozhodovať starosta obce,
e) schvaľuje zmluvné podmienky, v súlade so Zásadami nakladania s majetkom obce Gánovce,
so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Gánovce a Smernicou o verejnom
obstarávaní,
f) schvaľuje dotácie z rozpočtu obce podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) schvaľuje zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám rozpočtových a
príspevkových organizácií obce.
(2) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva obce Gánovce.
čl. 9
Starosta obce
(1) Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto
štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
(2) Rozhoduje o nakladaní s majetkom obce v rozsahu zákona a zásad nakladania s majetkom
obce Gánovce.
(3) Určuje podmienky v súťaži, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk a návrh
zmluvy a rozhoduje o uzatvorení zmluvy pri verejnom obstarávaní, kde predpokladaná
hodnota zákazky je vyššia než hodnota majetkových práv, o ktorej je podľa zásad nakladania
s majetkom obce Gánovce oprávnený kritériá na vyhodnotenie ponúk a návrh zmluvy a
uzatvorenie zmluvy pri verejnom rozhodovať starosta obce,

čl. 10
Zástupca starostu obce
1) Základný okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať tvorí:
a) zastupovanie starostu v súlade so zákonom o obecnom zriadení
b) koordinácia činností komisií,
c) príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva,
d) zastupovanie obce v oblasti spoločensko-kultúrnej a reprezentatívnej.
čl. 11
Komisie obecného zastupiteľstva
(1) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo. Návrh na voľbu za člena komisie predkladá
poslanec obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva z členov komisie
predsedu komisie.
(2) Jeden z členov komisie plní funkciu zapisovateľa.
(3) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále komisie:
a) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie,
b) Komisia finančná a správy majetku,
c) Komisia kultúry, športu a vzdelávania,
d) Komisia verejného poriadku, vybavovania sťažností a petícií,
e) Komisia na ochranu verejného záujmu.
5) Komisie v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú najmä:
a) stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva a starostu,
b) stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
c) stanoviská k riešeniu všetkých dôležitejších otázok života obce vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie,
(6) Komisie v rámci svojej iniciatívnej funkcie najmä:
a) vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života na
rokovanie obecnému zastupiteľstvu vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie,
b) môžu vypracovávať a predkladať návrhy na prijatie uznesení obecného zastupiteľstva a
všeobecne záväzných nariadení.
(7) Komisie v rámci kontrolnej funkcie najmä:
a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie,
b) kontrolujú vybavovanie pripomienok a podnetov obyvateľov obce vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie.
(8) Komisia obecného zastupiteľstva má spravidla nepárny počet hlasujúcich členov vrátane jej
predsedu.
(9) Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, rušiť, resp.
vytvárať nové.
(10) Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program
schôdze,
b) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
c) zastupuje komisiu navonok,
d) podpisuje zápisnicu zo zasadnutia komisie,
(11) Komisie sa schádzajú podľa potreby, okrem Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej
podmienky upravuje Ústavný zákon 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.
Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých

jej hlasujúcich členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov komisie. Každý člen komisie má právo v zápisnici odôvodniť
svoje odchýlne stanovisko od väčšiny.
(12) Na Komisiu na ochranu verejného záujmu sa vzťahuje Ústavný zákon 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.
čl. 13
Obecný úrad
(1) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad sa vnútroorganizačne nečlení na ďalšie
útvary.
(2) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov, a ich pracovné činnosti ustanovuje
Organizačný poriadok obecného úradu a Organizačná štruktúra obce Gánovce, ktoré vydáva
starosta obce.
čl. 14
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce.
(2) Ak je zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho
organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných
na jeho činnosť.
(3) Dobrovoľný hasičský zbor obce najmä:
a) vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám
požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo
územia obce,
b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
c) poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a mimoriadnych udalostí,
d) podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov,
požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
e) podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
f) podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
h) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
čl. 15
Zhromaždenie obyvateľov obce
(1) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 30 % oprávnených voličov majúcich v obci trvalý pobyt,
b) ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(2) Zhromaždenie obyvateľov obce nemá rozhodovaciu právomoc.
(3) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce ako aj iným vhodným
spôsobom.
(4) O priebehu a predmete rokovania zhromaždenia obyvateľov obce sa spíše písomná
zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.
(5) V zmysle ustanovenia § 11 b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. môže
zhromaždenie obyvateľov obce zvolať aj starosta obce.
čl. 16
Vnútroštátna spolupráca

(1) Obec môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel
uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,
zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
(2) Obec je členom týchto združení:
a)
b)
c)
d)

Združenie miest a obcí Slovenska, IČO: 00584614,
Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, IČO: 31955151,
Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu, IČO: 37884999,
Regionálne vzdelávacie centrum – združenie obcí so sídlom v Štrbe, IČO: 31954502.
čl. 17
Medzinárodná spolupráca

1) Obec spolupracuje s týmito územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov:
Gmina Raba Wyżna, Poľská republika
čl. 18
Verejné uznania
(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) čestné občianstvo obce,
b) cenu obce,
c) odmenu.
(2) Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania :
a) čestné uznanie,
b) diplom.
čl. 19
Čestné občianstvo obce
(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné
občianstvo obce. Čestné občianstvo obce sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
(2) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného, resp. v niektorom zo svetových jazykov.
(3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapisuje do kroniky obce.
(4) Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti - In memoriam. V tomto prípade sa
odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.
(5) Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan stratil kredit pre toto cenenie.
čl. 20
Cena obce
(1) Cena obce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce,
jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej obyvateľov.
(2) Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta
obce, príp. aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
(3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a prípadne aj peňažná odmena. Cenu obce slávnostne
odovzdáva laureátom starosta obce.
(4) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
čl. 21
Odmeny
(1) Obecné zastupiteľstvo môže najmä pri rôznych spoločenských podujatiach rozhodnúť o
udelení vecných darov, príp. peňažných odmien z prostriedkov obce, a to predovšetkým
a) za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce v minulosti,
b) za významný podiel na rozvoji obce,
c) za záslužnú činnosť v prospech obce.
čl. 22
Čestné uznanie a diplom
(1) Starosta obce môže udeliť čestné uznanie alebo diplom osobám pri príležitosti jubilejných
výročí alebo za dosiahnutie pozoruhodného športového výkonu alebo iného výkonu
reprezentujúceho obec.
čl. 23
Kronika obce
(1) Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky obce sa vykonávajú priebežne tak, aby chronologicky dokumentovali
fakty zo spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným
svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o všeobecný rozvoj miestneho
spoločenstva.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky obce je poverený kronikár, ktorého do tejto funkcie menuje
a odvoláva starosta obce.
čl. 24
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Štatút obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2020 uznesením č.
78/9/2020.
2) Štatút obce nadobúda účinnosť schválením. Zároveň stráca účinnosť Štatút obce Gánovce,
vydaný ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 22. 05. 2015.

Mgr. Michal Materný
starosta obce Gánovce
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