Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach na základe
§11 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva pre obec Radošovce tento
Štatút obce
Štruktúra samosprávy obce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Radošovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, ďalej postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru,
deľbu práce medzi nimi, formu a metódu ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce,
udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2. Štatút obce Radošovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
§2
Postavenie obce
1. Obec Radošovce je samostatný územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú
na území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Radošovce možno vykonať len v súlade s osobitnými
právnymi predpismi.
2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce Radošovce je občan, ktorý má na území obce trvalý pobyt.
2. Práva a povinnosti podieľať sa na samospráve obce majú obyvatelia a iné osoby zakotvené v úst.
§3 ods. 2 až 5 Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§4
Samospráva obce Radošovce
1. Samosprávu obce Radošovce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
A)orgánov obce
B)miestnym referendom
c) zhromaždením obyvateľov obce
§5
Vzťah štátu a obce
Pre obec Radošovce sú zákonom prenesené niektoré úlohy štátnej správy

§6
Všeobecne záväzné nariadenia obce
1. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať OZ, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci
a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním OZ o návrhu nariadenia.
2. Lehotu na pripomienkovanie, ktoré nemôže byť menej ako 10 dní určí obecný úrad zastúpený
starostom obce.
3. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené.
4. Pripomienky sa musia predložiť poslancom.
5. Ďalšie podrobnosti o prijatí VZN sú popísané v Rokovacom poriadku OZ.
§7
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby, predovšetkým z vlastných príjmov.
2. Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami sú bližšie špecifikované vo VZN o Zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Radošovce
§8
Majetok obce
1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Majetok obce Radošovce sa používa najmä:
-pre verejné účely
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce
3. Nakladanie s majetkovými právami schvaľuje obecné zastupiteľstvo nad hodnotou určenou vo VZN
o zásadách hospodárenia s majetkom obce
4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o upustení od vymáhania majetkových práv nad hodnotu
určeného vo VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenou vo
VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce.
6. Ďalšie podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravuje osobitný zákon a VZN
o zásadách hospodárenia s majetkom obce Radošovce.
§9
Rozpočet
Základom finančného hospodárenia obce Radošovce je rozpočet obce zostavený na obdobie jedného
kalendárneho roka v súlade s platnou legislatívou v VZN o zásadách hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce.

Orgány obce
§ 10
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú:
a) Obecné zastupiteľstvo obce
b) starosta obce
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór, ktorého volí OZ.
2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány, najmä obecnú rodu, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie
svoje orgány a útvary.
§11
Obecné zastupiteľstvo
1. OZ je zastupiteľský zbor obce Radošovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce Radošovce podľa osobitného zákona.
2. OZ v Radošovciach má 5 poslancov.
3. OZ rozhoduje vo všetkých základných otázkach života obce, ktorú sú vyhradené v §11 ods. 4.
Zákonom o obecnom zriadení, osobitným zákonom alebo týmto Štatútom obce Radošovce.

§12
Rokovania OZ
1. Starosta obce zvoláva obecné zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
2. Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ podľa ods. 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu, alebo iný
poslanec poverený OZ. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ,
vedie ho ten, kto zvolal OZ.
3. Návrh programu zasadnutia OZ sa zverejňuje aspoň 3 dní pred zasadnutím OZ.
4. Podrobné pravidlá o rokovaní OZ upraví Rokovací poriadok obce Radošovce.
§13
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia
obce v priamych voľbách podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu.
2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy
obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta
obce 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.

§14
Zastupovanie starostu
1.V obci Radošovce starostu zastupuje 1 zástupca starostu z okruhu poslancov, ktorého na celé
funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí
zástupcu starostu zvolí OZ.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
3. Zástupca starostu nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu – úlohy v plnom rozsahu plní,
ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§13a ods.1)
4. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť
všetkých komisií OZ a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
§15
Obecná rada
Obec Radošovce nemá zriadenú obecnú radu
§16
Komisie
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným
zastupiteľstvom.
3. Zloženie a úlohy komisie vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

§ 17
Obecný úrad
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu,
ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce vydáva starosta obce. Starosta obce informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách
organizačného poriadku obecného úradu.
§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu
potvrdí uznesením.
2. Na hlavného kontrolóra sa vzťahujú všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
3. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje náležitosti o spôsobe vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášky, ktoré nie sú stanovené zákonom.

Spolupráca obcí
Formy a zásady spolupráce
§20
Obec môže spolupracovať 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. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

§ 22
Medzinárodná spolupráca
1. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo
s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného
združenia územných celkov alebo územných orgánov.
2. Medzinárodná spolupráca sa vykonáva na základe § 21 zák. č. 369/1990 v platnom znení.
Poslanci OZ
§ 23
Povinnosti a oprávnenia poslancov OZ
1. Poslancov OZ volia obyvatelia obce v priamych voľbách, spôsob voľby a počty poslancov sú určené
osobitnými právnymi predpismi.
2. Práva a povinnosti poslancov sú stanovené zákonom a týmto štatútom.
3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Radošovciach schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Radošovciach.
Symboly obce
§ 24
Úvodné ustanovenia
Obecné symboly sú:
a) erb obce Radošovce
b) zástava obce Radošovce
c) pečať obce Radošovce
§ 25
Erb obce Radošovce
1. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Radošovce tvorí prílohu 1 tohto štatútu.
2. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu
používať symboly obce len so súhlasom obce.
3. erb sa používa:

a) na pečati obce
b) na listinách o udelení Čestného občianstva obce Radošovce, ceny obce Radošovce a Uznaniach
obce Radošovce
c) na Budove kde má sídlo Obecný úrad Radošovce
d) na označenie katastrálnych území obce
e) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
f) obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia
a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávy
§ 26
Vlajka obce Radošovce
1. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Radošovce tvorí prílohu 1 tohto štatútu.
2. Vlajkou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadacia miestnosť obecného
zastupiteľstva a úradná miestnosť starostu obce.
3. Obec Radošovce určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce
Radošovce.
§ 27
Pečať obce Radošovce
1. Pečať obce Radošovce tvorí erb obce Radošovce s hrubopisom „OBEC RADOŠOVCE“.
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na
pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3. Pečať uschováva starosta obce.
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 28
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Radošovce
b) Cena obce Radošovce
c) Cena starostu obce Radošovce
d) Odmeny
§ 29
Čestné občianstvo
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu
jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Radošovce.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu s 3/5ou väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, na ktorú sa podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne, takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí OZ.
Poctený občan sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje so Kroniky obce
Radošovce .
5. Pri udelení čestného občianstva obce môže pocteného obdarovať vecným darom a to maximálne
v hodnote minimálnej mzdy platnej 1.1. v roku v ktorom sa cena udeľuje. Práva čestného občana sú
vymedzené zákona o obecnom zriadení.
§ 30
Cena obce Radošovce
1. Cena obce Radošovce sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
-činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
2 Návrhy na udelenie ceny môžu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia
byť riadne odôvodnené.
3. Cenu obce Radošovce tvorí plaketa s erbom obce a vecný dar do výšky ½ minimálnej mzdy platnej
k 1.1. kalendárneho roka v ktorom sa cena udeľuje.
4. Cena obce Radošovce sa môže udeliť ročnej najviac dvakrát.
5. Cena obce Radošovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám však po uplynutí dvoch
rokov.
6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – „in memoriam“. V takom prípade sa
ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 31
Cena starostu obce Radošovce
1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť
v prospech obce.
2. Cenu starostu obce Radošovce tvorí vecný dar v hodnote 1/3 minimálnej mzdy platnej k 1.1.
kalendárneho roka, v ktorom sa cena udeľuje.
3. Cena starostu obce Radošovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám najskôr však po
uplynutí dvoch rokov.
4. Cena starostu obce sa môže udeliť ročnej najviac dvakrát.

§ 32
Odmeny
1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce môže udeliť z obecných prostriedkov vecné
dary poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch
samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

2 Odmeny sa udeľujú v hodnote do 1/5 minimálnej mzdy platnej k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom
sa odmena udeľuje.
3. Odmenu tej istej osobe možno udeliť raz ročne, opätovne aj každý rok.
§ 33
Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách
1. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti v súlade
s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu
účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov,
najneskôr do 2 rokov od ich vzniku u starostu, inak toto právo zanikne.
3. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie,
stravu alebo inú materiálnu pomoc.
4. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie
všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
5. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva,
podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plán záchranných prác.
6. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
§34
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút obce Radošovce je základnou právnou normou obce Radošovce. Všetky všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto
štatútom.
Ak to nie je v štatúte podrobnejšie stanovené, riadi sa Zákonom č. 369/1990 Zb. v neskoršom znení
o obecnom zriadení.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje OZ.
3. Tento Štatút obce Radošovce zruší štatút obce zo dňa 14.6.1995

Schválené OZ dňa: 14.12.2016
Pod uznesením č. 4/2016-3

Miroslav Remenár
Starosta obce

Blazón erbu:
V červenom štíte na zlatej pažiti stojaca striebrovlasá zlatokorunovaná Panna Mária, v pravici pred sebou
so zlatým pravošikmým ľaliovitým žezlom.
Komentár: Hagiografický motív symbolizujúci Pannu Máriu podľa odtlačku pečatidla obce z prvej polovice 19.
stor.
Dátum prijatia: 20.09.1996
Číslo uznesenia: OZ - 5/99
Signatúra HR SR: R-49/1996
Autori: Jozef Šimončič, Hynek Čeleda
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