Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení tento

ŠTATÚT OBCE VELUŠOVCE

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento štatút obce Velušovce je základným normatívnym a organizačným predpisom obce. V
rámci samostatnej pôsobnosti obce upravuje niektoré otázky postavenia obce a jej zložiek a
vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy navonok.
Článok 2
Územie obce
Územie obce Velušovce pozostáva z katastrálneho územia Velušovce.
Článok 3
Symboly obce
(1) Obec používa tieto symboly:
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) pečať obce.
(2) Erb obce je tvorený modrým štítom medzi striebornými hrotmi nahor smerujúcich radlíc –
čerieslom a lemešom – dva zlaté klasy vyrastajúce zo zlatej oblej pažite, medzi nimi pod
strieborným dvojitým krížom zlatý strapec hrozna.
(3) Vlajka obce má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, bieleho, žltého,
modrého a žltého. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
(4) Pečať obce je okrúhla uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC VELUŠOVCE.
Pečať obce uschováva starosta obce.
Článok 4
Orgány obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
a) komisie obecného zastupiteľstva.
(2) Stálymi komisiami obecného zastupiteľstva sú:
a) komisia pre ochranu verejného záujmu,
b) komisiu na prešetrovanie sťažností
(3) Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva upravuje samostatný rokovací poriadok.

Článok 5
Konanie v mene obce
(1) V mene obce koná starosta, ktorý je jej štatutárnym orgánom.
(2) Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí v stanovenom rozsahu poveriť
zástupcu starostu.
(3) Starosta môže na konanie v mene obce poveriť niektorého zo zamestnancov obce, napr. na
zastupovanie obce v určitej veci pred inými orgánmi.
Článok 6
Vnútroorganizačné normy obce
Starosta obce vydáva vnútroorganizačné normy obce, ako sú príkazy alebo smernice tam, kde
to vyžaduje právny predpis alebo kde je žiaduce niektoré vzťahy podrobnejšie upraviť takouto
formou.
Článok 7
Dobrovoľný hasičský zbor
Obec zriadila a podporuje dobrovoľný hasičský zbor obce, na činnosti ktorého sa materiálne
aj finančne podieľa.
Článok 8
Kronika obce
(1) Obec vedie svoju kroniku, pričom zápisy do nej sa uskutočňujú minimálne raz ročne po
skončení kalendárneho roka a obsahujú najvýznamnejšie udalosti v živote obce. Súčasťou
kroniky môže byť aj príslušný sprievodný materiál (fotografie, listiny a pod.).
(2) Záznamy do kroniky vykonáva kronikár obce, ktorého menuje obecné zastupiteľstvo.
Článok 9
Ocenenia obce
(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto ocenenia:
a) čestné občianstvo obce,
b) cenu obce.
(2) Čestné občianstvo obce možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete.
O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. K listine
prináleží vecný dar v hodnote do 200 €.
(3) Cenu obce možno udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj obce, osobám ktoré sa významným spôsobom pričinili pri záchrane
ľudských životov, majetku obce a občanov obce a za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a vecný dar v hodnote do 200 €.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút obce Velušovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č............
zo dňa .............. a nadobúda účinnosť dňa ................... .
(2) Tento štatút obce Velušovce ruší doteraz platný štatút obce Velušovce.

Vo Velušovciach 15.05.2019

Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce

