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Obecné zastupiteľstvo v Strečne podľa § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/ Zákona o obecnom zriadení č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov schvaľuje  

 

Š t a t ú t   o b c e    

 Strečno 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Štatút obce Strečno (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) v 

podmienkach Obce Strečno (ďalej aj skrátene „obec”), 

2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce pri výkone samosprávy 

upravenú zákonom. 

3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, obecné zastupiteľstvo rozumejú sa tým orgány obce, 

výraz zástupca starostu, hlavný kontrolór, zamestnanci obce Strečno rozumejú sa tým zamestnanci 

obce, výraz  Dobrovoľný hasičský zbor obce sa rozumie organizačnou zložkou obce, výraz komisia 

rozumie sa  poradný, iniciatívny či kontrolný orgán, obecný úrad zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu a orgánov zriadených obecným 

zastupiteľstvom. 

4) Obec  Strečno  je  právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom  samostatne 

hospodári  s  vlastným  majetkom  a  s  vlastnými  príjmami.  Obec  Strečno  hospodári  a  nakladá  

aj  s majetkom  štátu,  ktorý  jej  bol  zverený  v  súlade  s  platnou  právnou  úpravou.  Obec  Strečno  

môže nakladať  aj  s majetkom  fyzických  a  právnických  osôb,  pokiaľ  je  na  takéto  nakladanie  

oprávnená právnym predpisom alebo dohodou. 

 

§2 

Vymedzenie územia obce 

1) Územie obce Strečno má rozlohu 1318 ha a tvoria ju  

a) časť Strečno 

b) časť Zlatné 

2) Územie obce je vyznačené na pripojenej snímke z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu č. 1   štatútu 

obce Strečno.  

3) Obec sa člení na ulice a verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Názvy schvaľuje a mení 

Obecné zastupiteľstvo v Strečne prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.  

4) Zmeny územia obce Strečno možno vykonať len v súlade všeobecné záväznými právnymi predpismi.  

 

§ 3 

Majetok obce 

1) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov.  

2) V majetkovoprávnych záležitostiach Obce Strečno koná v jej mene starosta alebo obecným 

zastupiteľstvom poverená osoba.  

3) Majetok obce využíva obec najmä:  

a) na verejné účely,  

b) na výkon samosprávy obce,  

c) na podnikateľskú činnosť. 
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4) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä ulice a verejné priestranstvá) je verejne prístupný 

a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.  

5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie 

potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.  

6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre právnické osoby 

založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s osobitným zákonom. 

7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť. 

8) Podrobnejšiu úpravu o hospodárení a nakladaní s majetkom obce obsahujú „Zásady hospodárenia 

Obce Strečno“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

 

 

§ 4 

Orgány samosprávy 

 

1) Orgánmi obce Strečno sú:  

a) obecné zastupiteľstvo  

b) starosta obce 

2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány, ktorými môžu byť:  

a) komisie  

b) dobrovoľný hasičský zbor obce 

3) Podľa potreby môže zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány. Schéma organizačnej štruktúry riadiacich 

stupňov tvorí prílohu č. 2 štatútu obce Strečno. 

 

§ 5 

Obecné zastupiteľstvo 

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Strečno zložený z poslancov zvolených 

v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis 

zákon č. 180/2014 Z. z.. o podmienkach výkonu volebného práva. Funkčné obdobie obecného 

zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou  

a) starostu,  

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený 

na výkon funkcie poslanca, 

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, 

v ktorej bol zvolený,  

3) Obecné zastupiteľstvo v Strečne má 9 poslancov. Pravidlá pre stanovenie počtu poslancov upravuje 

zákon o obecnom zriadení, § 11 odst.3.  

4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle zákona o obecnom 

zriadení, § 11 odst.4. 

5) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, 

prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne 

záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení 

a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa územnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Strečne, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

§ 6 

Starosta obce 

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná 

funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/
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starostu upravuje osobitný zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta 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. 

3)  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou  

a) poslanca,  

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený 

na výkon funkcie starostu v zmysle § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 

Z. z. 

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 napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry. 

4) Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona o obecnom zriadení.  

 

§ 7 

Zástupca starostu 

1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 

zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí 

obecné zastupiteľstvo.  

2) Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

3) Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  

4) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia v zmysle zákona o obecnom zriadení, 

§ 13a ods. 1 písm. c) až i) plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí 

zložením sľubu novozvoleného starostu.  

 

§ 8 

Komisie obecného zastupiteľstva 

 

1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a 

kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.  

2) Organizačná štruktúra komisií je nasledovná:  

a) predseda komisie 

b)   členovia komisie 

3) Predseda komisie:  

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program 

schôdze, 

b) zostavuje plán činnosti komisie,  

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,  

d) zastupuje komisiu navonok.  

4) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona § 10, ods.1 zákona o obecnom zriadení  sú 

obecným zastupiteľstvom v Strečne podľa § 15, zákona o obecnom zriadení  zriadené stále komisie 

obecného zastupiteľstva : 

a) Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií 

b) Komisia životného prostredia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/#paragraf-136.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/210/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/210/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/154/
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c) Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania 

d) Komisia kultúry, školstva a športu 

e) Komisia pre ochranu verejného poriadku  

f) Komisia na riešenie sťažností.  

g) Komisia pre sociálne veci 

h) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie. Zloženie a pôsobnosť 

tejto komisie upravuje ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z,,  čl. 7. 

5) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie z poslancov OZ. Na návrh predsedu komisie obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje členov v komisii, ktorí môžu byť z poslancov obecného zastupiteľstva a z 

iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie, okrem Komisie na riešenie 

sťažnosti, ktorej členmi môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstva. 

6) Komisie pri OZ zasadajú podľa potreby a nie sú verejné.  

7) Komisie najmä:  

- v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú:  

a) stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného  

zastupiteľstva a starostu ,  

b) stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života Obce vo veciach, ktoré sú v 

pôsobnosti komisie,  

- v rámci svojej iniciatívnej funkcie:  

 a) vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života na 

rokovanie Obecného zastupiteľstvu,  

- v rámci kontrolnej funkcie :  

a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení Obecného zastupiteľstva vo veciach, ktoré sú v 

pôsobnosti komisie,  

b) kontrolujú vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov obce vo veciach, 

ktoré sú v pôsobnosti komisie,  

10)  Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.  

11) Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, rušiť, resp. vytvárať 

nové. Komisie si môžu vytvárať účelové pracovné skupiny na posúdenie odborných problémov.  

 

§ 9 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

1) Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce podľa  § 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

2) Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce: 

a) zabezpečuje úlohy súvisiace s likvidáciou požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách 

a iných mimoriadnych udalostiach, 

b) zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúcej zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.611/2006 Z.z. o hasičských 

jednotkách. 

3) Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva obec po schválení Okresným 

riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany, 

v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov. 

4) Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce najmenej jedenkrát ročne informuje obecné 

zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi a o stave hasičskej techniky.  

5) Dobrovoľný hasičský zbor je - s ohľadom na stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia - 

zaradený do kategórie B  na základe vyhláška 611/2006 MV SR o hasičských jednotkách, § 4 odst.1.  
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§ 10 

Obecný úrad  

 

1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, 

ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.  

2) Obecný úrad najmä: 

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou 

a výpravňou písomností obce,  

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej 

rady a komisií,  

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,  

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.  

3) Prácu obecného úradu riadi starosta.  

4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný 

poriadok obecného úradu. 

 

§ 11 

Hlavný  kontrolór obce 

1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom 

obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného 

vedúceho zamestnanca podľa osobitného zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadradenosti. 

2) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 

osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, 

pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, 

publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu 

majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so 

základnými pravidlami kontrolnej činnosti na základe zákona č. 357/2015 Z.z.,  § 20 až 27 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou 

a) poslanca, 

b) starostu, 

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 

d) iného zamestnanca obce, 

e) podľa osobitného zákona napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry.  

4) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5) Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha  

a) obecný úrad, 

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,  

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú 

s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 

dotýkajúcom sa tohto majetku,  

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné 

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu 

nakladania s týmito prostriedkami.  

6) Hlavný kontrolór: 

a) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti  

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/154/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/278/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/
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c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu  

d) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti 

e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,  

f) vybavuje sťažnosti v zmysle Smernice o vybavovaní sťažností.,  

g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta. 

7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže 

sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 

8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu 

kontrolnej činnosti. 

9) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra môže 

odvolať obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení § 18a, odst. 

9.  

 

§ 12 

Zapojenie obyvateľov do samosprávy 

1) Obyvateľom obce Strečno  je osoba, ktorá má na území obce Strečno  trvalý pobyt. Podmienky 

prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitný zákon. 

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce: orgánmi obce, miestnym referendom 

a zhromaždením obyvateľov.  

3) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s 

poslancami, ako aj s orgánmi obce a účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

4) Obec spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na 

jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov. 

5) Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone 

štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť 

obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na 

zhromaždení obyvateľov obce, na úradnej tabuli, novinách obce, webovej stránke obce. 

6) Na samospráve obce Strečno sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce Strečno 

nehnuteľný majetok, alebo  platí miestnu  daň  alebo miestny  poplatok,  a  tiež  ten,  kto  je  v obci 

Strečno prihlásený  na  prechodný pobyt, alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce Strečno. 

Uvedené osoby však nie  sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce 

Strečno, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce Strečno (miestne 

referendum). 

 

§ 13 

Miestne referendum 
 

1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné 

zastupiteľstvo.  

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o ustanovenia § 11a ods. 1 zákona 

o obecnom zriadení:  

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,  

b) odvolanie starostu v zmysle § 13a odst. 3 zákona o obecnom zriadení,  

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,  

d) zmenu označenia obce,  

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.  

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich 

sa samosprávy obce. 

4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 

voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov 
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miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia 

zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.  

5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom 

nariadení obce. 

 

§ 14 

Zhromaždenie obyvateľov obce 

 

1) Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať 

zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.  

2) Obecné zastupiteľstvo alebo starosta zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak:  

a) o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce alebo ak sa jedná o časť tak 30 % 

obyvateľov časti obce,  

b) o to požiada ¼ všetkých poslancov.  

3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej 

sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.  

4) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo 

vo všeobecne záväznom nariadení.  

5) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Strečno a na 

webovom sídle obce Strečno, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase 

a pod.)  

6) O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina 

prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce. 

 

§ 15 

Zverejňovanie 

1) Obvyklým spôsob zverejnenia je v obci zverejnenie na úradnej tabuli a na webovej stránke obce, 

pričom sa súčasne zverejňuje oboma spôsobmi. 

2) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie informácií, je presklená tabuľa umiestnená pred 

budovou Obecného úradu v Strečne. 

3) Webovou stránkou Obce Strečno je web stránka: www.strecno.sk. 

 

§ 16 

Organizácie obce 

1) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadilo rozpočtové organizácie: 

a) Základná škola SNP Strečno  

b) Materská škola s jedálňou Strečno 

2) Právnické osoby uvedené v predchádzajúcom odseku sú samostatnými právnickými osobami, ktoré 

majú vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesú zodpovednosť z takto vytvorených 

právnych vzťahov. 

3) Obec zakladá právnickú osobu za účelom podnikania. V rámci svojej podnikateľskej pôsobnosti 

obec založila Obecný podnik služieb s.r.o. (ďalej „OPS s.r.o.“). 

 

 

§ 17 

Symboly obce 

 

1) Symbolmi obce sú erb obce, zástava obce, pečať obce. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú 

v prílohe č.3 štatútu obce Strečno.  

2) Používanie symbolov obce inými právnickými či fyzickými osobami je možné len na základe 

písomnej žiadosti, ktorú schvaľuje starosta obce. V žiadosti sa uvedie účel, forma, spôsob 

vyobrazenia symbolov, obdobie použitia symbolov (pokiaľ to nevyplýva zo samotného účelu).  
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3) Erb obce sa používa na pečatidle obce, insigniách starostu, listinách o udelení Čestného občianstva 

obce Strečno, uznaniach obce Strečno, na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Strečne, označenie 

katastrálneho územia obce, rovnošatách pracovníkov dobrovoľného hasičského zboru a iných 

zložiek reprezentujúcich obec (kultúrne a športové zložky), na tlačovinách a publikáciách obce, 

v záhlaví dokumentov listín tlačovín orgánov obce a na reklamných a propagačných materiáloch 

súvisiacich s reprezentovaním obce.   

4) Obecné symboly je dovolené používať len takým spôsobom, ktorý neznižuje ich vážnosť 

a dôstojnosť.  

 

§ 18 

Ocenenia obce  

 

1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť: 

a) Čestné občianstvo obce Strečno 

 Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o jej rozvoj a zveľadenie, 

ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie 

vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo 

obce Strečno.  

 O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno 

vyhotoviť dvojjazyčne tak, že  druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného resp. v niektorom 

svetovom jazyku. 

 Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom rokovaní 

obecného zastupiteľstva. Laureát sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve 

obce zapisuje do Kroniky obce Strečno, ktorá má obsahovať meno a hlavné údaje 

oceneného, dátum udelenia, ako aj stručné zdôvodnenie udelenia. 

 O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov.  

b) Cena obce  

 Udeľuje ju obecné zastupiteľstvo osobám (občanom obce), za úspešnú a záslužnú činnosť 

v prospech obce. 

 Cena obce sa môže udeliť iba 1x ročne. 

 Cenu obce tvorí plaketa a vecný alebo finančný dar, ktorý schváli obecné zastupiteľstvo. 

c) Cenu starostu obce Strečno 

 Udeľuje ju starosta obce občanom obce, spolupracovníkom, partnerom, kolektívom za 

úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce Strečno.  

 Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 10x. 

 Cenu starostu obce Strečno tvorí plaketa a vecný alebo finančný dar. 

 Evidencia sa vedie v Kronike obce Strečno. 

d) Odmeny 

 Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov 

vecné dary a finančné dary obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu 

v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce. 

 

 

§ 19 

Kronika obce 

 

1) Kronika obce Strečno sa vedie v štátnom jazyku. 

2) Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského života obce Strečno a vykonávajú sa 

v  ročných intervaloch. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch a pomeroch. 
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3) Súčasťou kroniky môže byť aj príslušný sprievodný materiál (fotografie, listiny a pod.) prípadne 

materiál v digitálnej podobe.  

4) Obsah zápisu do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

5) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého schvaľuje a odvoláva OZ.  

 

 

§ 20 

Obecné noviny 

 

1) Obecnými novinami vydávanými obcou je „Strečniansky hlásnik“  

2) Obec prostredníctvom novín informuje širšiu verejnosť obce o činnosti orgánov obce pri výkone 

samosprávnych funkcií, o aktuálnych udalostiach v obci najmä z oblasti kultúrneho, spoločenského 

a športového života ako aj tvorby a ochrany životného prostredia.  

3) Za vydávanie obecných novín je zodpovedná redakčná rada, ktorú menuje a odvoláva starosta obce. 

 

 

§ 21 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zrušuje sa Štatút obce Strečno zo dňa 15. 12. 1994 

2) Tento Štatút bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Strečne č.104 zo dňa16.12.2019 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

3) Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Strečne dňa 16.12.2019 

 

 

                                                                  Bc. Dušan Štadáni 

       starosta obce 
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Príloha č.1 Štatút obce Strečno 

 

 

Katastrálne územie obce Strečno 
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Príloha č.2 Štatút obce Strečno 

 

Organizačná štruktúra 
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         Príloha č.3a 

Erb obce 

 

Erb obce Strečno pozostáva zo zeleného štítu, na ktorom sa v dolnej časti nachádzajú tri zvlnené 

strieborné pruhy, nad nimi sa nachádza doľava obrátená strieborná ryba. 
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         Príloha č.3b 

Vlajka obce 

 

Vlajka Strečna pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, bielej, 

zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi. 
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         Príloha č.3c 

 

Pečať obce 

 

Pečať obce Strečno tvorí erb obce Strečno s hrubopisom: OBEC STREČNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


