Obecné zastupiteľstvo v Modre nad Cirochou vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení tento

ŠTATÚT OBCE MODRA NAD CIROCHOU
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento štatút obce Modra nad Cirochou 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
(1)
(2)

Územie obce Modra nad Cirochou tvorí jedno katastrálne územie.
Výmera územia obce je 7,3 km2.
Článok 3
Symboly obce

(1) Obec používa tieto symboly:
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) pečať obce.
(2) Erb obce – v modrom štíte na zlatej zvlnenej vznášajúcej sa pažiti je zlatý položený
a obrátený snop, nad ním strieborný položený a prevrátený kosák so zlatou rukoväťou. Modrá
farba štátu vyjadruje pomenovanie obce a pripomína rieku Cirochu.
(3) Vlajka obce je tvorená zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej,
modrej, bielej, modrej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
(4) Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MODRA
NAD CIROCHOU. Priemer pečate je 35 mm. Pečať obce uschováva starosta obce.
(5) Vyobrazenie symbolov obce je znázornené v prílohe tohto štatútu.
Článok 4
Orgány obce
(1) Orgánmi obce sú:
A) obecné zastupiteľstvo,
B) starosta.
Medzi týmito orgánmi je rovnocenný vzťah, sú to dva rovnocenné orgány, ktoré vzájomne
spolupracujú.
OZ nemôže ukladať starostovi povinnosti.

A1) Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rozhoduje o základných otázkach života obce.
Je zložené z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.
V prípade zmeny počtu obyvateľov sa zmení aj počet poslancov podľa ustanovení § 11 ods.
3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ schvaľuje
uznesenia a všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“).
A2) Podrobnejšie postavenie a pôsobnosť OZ upravujú ustanovenia § 11, § 11a, § 11b a § 12
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jednotlivé
smernice a VZN vydané OZ.
B1) Starosta je predstaviteľ a výkonný orgán obce. Reprezentuje obec navonok, a to
v externých administratívno-právnych vzťahoch, súkromnoprávnych aj vzťahoch
protokolárnych. Koná v mene obce. Starosta vykonáva správu obce, „uvádza do života“
rozhodnutia OZ prijaté v oblasti kompetencií OZ.
B2) Podrobnejšie postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.
Článok 5
Orgány obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva.
(2) Stálymi komisiami obecného zastupiteľstva sú:
a) športová,
b) kultúrna,
c) životného prostredia,
d) poriadková,
e) školská,
f) ekonomická,
g) investičného rozvoja,
h) sociálna,
i) ochrany verejného záujmu,
j) pre technické záležitosti obce.

(3) Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva a náplň ich činnosti upravuje samostatná
smernica č. 2/2019 o zriadení a činnostiach komisií obecného zastupiteľstva v Modre nad
Cirochou.
Článok 6
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 7
Vnútroorganizačné normy obce
(1) 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 8
Vybavovanie sťažností
(1) Sťažnosti vybavuje Obec.
Článok 9
Dobrovoľný hasičský zbor
(1) Obec zriadila a podporuje dobrovoľný hasičský zbor obce, na činnosti ktorého sa
materiálne aj finančne podieľa.
Článok 10
Kronika obce
(1) Obec vedie svoju kroniku, pričom zápisy do nej sa uskutočňujú minimálne raz ročne po
skončení kalendárneho roka a obsahujú najvýznamnejšie udalostí v živote obce. Súčasťou
kroniky môže byť aj príslušný sprievodný materiál (fotografie, listiny a pod.).
(2) Záznamy do kroniky vykonáva kronikár obce, ktorého menuje starosta obce.
Článok 11
Ocenenia obce
(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto ocenenia:
a) čestné občianstvo obce,
b) cenu obce,
c) cena starostu obce.
Podrobnosti o udeľovaní týchto cien budú upravené samostatnou normou.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
Tento štatút Obce Modra nad Cirochou bol schválený nariadením obecného zastupiteľstva č.
1/2020/Na dňa 30.04.2020 a nadobúda účinnosť dňa 16.05.2020.

.......................................
Ing. Mgr. Ondrej Milčo
starosta obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce: 26.02.2020
Návrh bol zvesený: 13.03.2020
Štatút obce Modra nad Cirochou schválený dňa: 30.04.2020
Štatút obce po schválení bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce:
01.05.2020
Štatút obce nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia t.j. 16.05.2020

Príloha: Vyobrazenie symbolov obce1
ERB OBCE Modra nad Cirochou

VLAJKA OBCE Modra nad Cirochou

PEČAŤ OBCE Modra nad Cirochou
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V nadväznosti na článok 3 ods. 5.

