
 

   Strana 1 z 12 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lužianky dňa: 27.9. 2021  

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lužianky:8.12.2021  

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach  – podľa  § 6, ods. 1, § 4, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. k/ 

Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov -  sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2021  

zo dňa 2.12.2021 

ktorým sa vydáva Štatút obce Lužianky 
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Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 (1) Štatút Obce Lužianky (ďalej len „Štatút”) upravuje podrobnosti o uplatnení Zákona 

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

v podmienkach Obce Lužianky (ďalej len „Obec ”). 

 (2) Pri výklade ustanovení tohto štatútu treba prihliadať na základnú úlohu obce 

pri výkone samosprávy upravenú zákonom [1]. 

(3) Ak sa v ďalšom texte uvádza výraz starosta, zástupca starostu, zastupiteľstvo alebo 

obecné zastupiteľstvo, obecná rada, hlavný kontrolór, komisia alebo obecný úrad rozumejú sa 

tým orgány, organizačné zložky a zamestnanci Obce Lužianky. 

 

§ 2 

Vymedzenie územia samosprávy 

 (1) Územie Obce Lužianky tvorí katastrálne územie Lužianky. Územie obce je 

vyznačené na pripojenom snímku z mapy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Štatútu. 

 (2) Obec vznikla oddelením od mesta Nitra v r. 1993. 

 (3) Obec sa nečlení na časti, ktoré by mali v živote obecnej samosprávy diferencované 

pravidlá. 

§ 3 

Symboly Obce 

 (1) Symbolmi Obce sú erb, vlajka a pečať. Popisy a zobrazenia obecných symbolov sú 

v prílohe č. 2 Štatútu. 

 (2) Obecné symboly je dovolené používať iba na základe povolenia vydaného 

starostom. 

 

  

                                       
[1] Podľa § 1, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 
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§ 4 

Orgány samosprávy 

 

 (1) Popri orgánoch, ktoré v samospráve pôsobia zo zákona [2] sú obecným 

zastupiteľstvom v obci zriadené tieto orgány: 

a) obecná rada  

b) komisia stavebná 

c) komisia kultúrna 

d) komisia pre životné prostredie 

e) komisia športu 

f) komisia pre spoluprácu s podnikateľskými subjektmi a rozvoj podnikania 

g) komisia finančná, rozpočtová a pre správu majetku obce 

h) dopravná a požiarnej prevencie 

i) komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

j)  komisia školská a mládeže. 

 (2) Obecné zastupiteľstvo má deväť poslancov. Pravidlá pre stanovenie počtu 

poslancov upravuje zákon. [3] 

(3) V obci nie je zriadená funkcia prednostu obecného úradu [4]. 

(4) Hlavný kontrolór má zverenú pôsobnosť kontrolovať vybavovanie sťažností [5]. 

 (5) Obec má zriadenú obecnú políciu [6]. 

 (6) Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Lužianky je v prílohe č. 3 

 

§ 5 

Obecná rada 

 (1) Obecná rada má troch členov. 

 (2) Obecná rada plní úlohy stanovené zákonom[7] a prípadne ďalšie úlohy podľa 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

 

§ 6 

Základné úlohy komisií 

 (1) Komisie sú zo zákona [8] poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného 

zastupiteľstva. Ich hlavnými úlohami je vo zverenej oblasti najmä:  

a) sledovať skutočnú úroveň uspokojenia potrieb a záujmov obce a jej občanov, 

                                       
[2] Podľa § 10, ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo a starosta; 
[3] § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[4] § 17 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[5]  § 18f ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[6] Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
[7] § 14 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
[8] § 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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b) zo zisteného skutočného stavu vytyčovať reálne a odborne zdôvodnené zámery pre 

rozvoj obce v danej oblasti, 

c) predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a organizáciám obce ako 

podnety na zlepšenie stavu v sledovanej oblasti, 

d) kontrolovať plnenie nariadení obce, uznesení zastupiteľstva a rozhodnutí starostu 

vydaných v rámci pôsobnosti samosprávy, 

e) formulovať v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako podklad k budúcim 

rozhodnutiam  obecného zastupiteľstva alebo starostu, prípadne k postupu obecného 

zastupiteľstva alebo iného kompetentného orgánu. 

(2) Komisia si volia formu práce tak, aby čo najlepšie zodpovedala konkrétnym 

úlohám a zámerom v činnosti komisie. Ak komisie vykonávajú kontrolnú činnosť, použijú pre 

prípravu kontroly, jej vykonanie a výstupný dokument z kontroly primerane predpisy 

o finančnej kontrole [9]. 

(3) Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, ktorý je poslancom a z členov.  

(4) Predseda komisie: 

a) riadi a organizuje prácu komisie pripravuje a zvoláva zasadnutia komisia a riadi ich 

priebeh,  

b) zostavuje plán činnosti, 

c) organizuje prípadnú spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, 

d) reprezentuje komisiu navonok 

(5) Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu [10] upravuje osobitný 

predpis. 

 

§ 7 

Zapojenie obyvateľov do samosprávy 

 (1)  Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon [11]. 

 (2) Obyvatelia obce sa zapájajú do činnosti samosprávy prácou v komisiách, 

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

zastupiteľstva. 

 (3) Záujemcovia o prácu v komisiách obecného zastupiteľstva môžu svoje podnety 

adresovať predsedovi komisie, starostovi alebo obecnému úradu, ktorí budú tieto podnety 

tlmočiť obecnému zastupiteľstvu. O členstve v komisii rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

voľbou. [12] 

 (4) Obec spolupracuje s aktívnymi skupinami občanov a s občianskymi združeniami, 

ktoré pôsobia na jej území v záujme lepšieho uspokojovania potrieb obyvateľov a s cieľom 

naplnenia svojich úloh pri výkone originálnych pôsobností obecnej samosprávy [13]. 

 

 

                                       
[9] zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 
[10] Komisia na ochranu verejného záujmu - podľa čl. 7 ústavného Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov v znení neskorších predpisov; 
[11] § 4 ods.2 písm. b) a c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (hlasovanie 

obyvateľov obce a verejné zhromaždenie obyvateľov obce). 
[12] § 15 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
[13] Najmä § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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§ 8 

Zverejňovanie 

 (1) Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií [14], je tabuľa 

umiestnená pred sídlom Obecného úradu v Lužiankach na Rastislavovej ul. č. 266, ktorá má 

označenie „Úradná tabuľa Obce Lužianky” 

(2) Obec má webové sídlo www.luzianky.sk, na ktorom zverejňuje aj oficiálne 

informácie a dokumenty o svojej činnosti, aj informácie, ktoré môžu byť – najmä z pohľadu 

obyvateľa alebo návštevníka obce – užitočné a zaujímavé. 

 (3) Obvyklým spôsob zverejnenia [15] je v obci zverejnenie na úradnej tabuli 

a na webovom sídle obce.  

 (4) Všeobecne záväzné nariadenia Obce Lužianky sú každému záujemcovi 

prístupné [16] na webovom sídle a na požiadanie sú prístupné aj na Obecnom úrade 

v Lužiankach na Rastislavovej ul. č. 266 v tlačenej forme k nahliadnutiu.  

 

§ 9 

Organizácia a riadenie samosprávy 

 

 (1) Stupne riadenia a vzájomné vzťahy orgánov samosprávy a organizačných 

jednotiek obce sú vyjadrené v štruktúre orgánov a organizačných jednotiek (príloha č. 3). 

 (2) Obec v rámci svojej zriaďovateľskej právomoci zriadila rozpočtovú organizáciu 

Základná škola s materskou školou Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky. 

(3) Právnická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku nie je súčasťou právnickej 

osoby Obec Lužianky; je to samostatný právny subjekt, ktorý má vlastnú spôsobilosť 

nadobúdať práva a povinnosti a nesie zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov. 

 

§ 10 

Vonkajšie vzťahy 

 (1) Všeobecné oprávnenia na vystupovanie v mene Obce Lužianky má zo zákona [17] 

starosta. 

 (2) V rozsahu, ktorý určí starosta v písomnom poverení, je oprávnený vystupovať 

v mene Obce Lužianky aj zástupca starostu [18] alebo zamestnanec obce [19]. Obsah takýchto 

poverení sa zverejňuje na webovom sídle obce. 

 (3) Iné osoby môžu konať v mene Obce Lužianky len na základe osobitného poverenia 

alebo splnomocnenia starostu alebo v rozsahu, ktorý pre zastávanú funkciu vyplýva 

z organizačných predpisov. 

                                       
[14] Napr. § 6 ods.3, ods.8 a ods.9, § 11a ods.5, § 12 ods.1 a § 18a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 
[15] Napr. § 6 ods.3, a ods.9, § 9 ods.3, § 18a ods.2 a § 18f ods.1 písm.b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 
[16] § 6 ods.10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[17] § 13 ods.1, 4 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[18] § 13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
[19] § 13 ods. 5  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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 (4) Príslušní zamestnanci sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných 

záležitostiach v mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa 

organizačných prepisov.  

 

§ 11 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

 (1) Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce [20].  

(2) Dobrovoľný hasičský zbor obce je - s ohľadom na stupeň nebezpečenstva 

katastrálneho územia - zaradený do kategórie C [21]. 

(3) Dobrovoľný hasičský zbor obce je špecifickou organizačnou zložkou obce bez 

samostatnej právnej subjektivity. Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce a organizáciu 

jeho činnosti upravujú osobitné právne predpisy [22]. 

(4) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva obecné zastupiteľstvo. 

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá obci za plnenie úloh dobrovoľného 

hasičského zboru obce a za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov,  objektov 

a majetku. 

 

Obecné ocenenia 

§ 12 

Čestné občianstvo Obce Lužianky 

            (1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj 

a zveľaďovanie 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 Lužianky“. 

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh 

starostu obce, 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. 

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve 

zapisuje do Pamätnej knihy (Kroniky) obce Lužianky. 

 

                                                           § 13 

Cena Obce Lužianky 

(1) Cena obce Lužianky sa udeľuje za: 

- vynikajúce tvorivé výkony a výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti 

                                       
[20] § 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
[21] § 4 ods. 1 Vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
[22] zák. č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zák. č. 37/2014 Z.z. o dobrovoľnej 

požiarnej ochrane slovenskej republiky v znení zák. č. 129/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 

611/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny 

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 obce Lužianky môžu obecnému zastupiteľstvu 

predkladať poslanci, starosta obce príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne 

zdôvodniteľné.  

(3) Cenu obce Lužianky tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena. K cene sa 

vydáva potvrdenie o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum 

narodenia, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu obce. 

(4) Cenu obce Lužianky slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce. 

(5) Cena obce Lužianky sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr po 

uplynutí dvoch rokov. 

(6) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. 

V takomto prípade sa cena odovzdáva najbližším rodinným príslušníkom.  

 

§ 14 

Cena starostu obce Lužianky 

 
(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce, občanom obce za úspešnú a záslužnú 

činnosť v prospech obce. 

(2) Cenu starostu obce Lužianky tvorí plaketa a finančná čiastka v hodnote, ktorú 

schváli obecné zastupiteľstvo.  

(3) Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe (Kronike) obce Lužianky, ktorá má 

obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné 

zdôvodnenie, pre ktoré bola jednotlivým osobám udelená. 

 

 

 

§ 16 

Spoločné ustanovenia  

 

(1) Predstavitelia a členovia orgánov obce a vedúci zamestnanci obce sú pre naplnenie 

poslania tohto štatútu povinní: 

a) uplatňovať obsah tohto štatútu na zverenom úseku činnosti samosprávy, 

b) zabezpečovať súlad vnútorných predpisov na zverenom úseku činnosti samosprávy 

s obsahom tohto štatútu, 

c) dať podnet na zmenu alebo doplnenie tohto štatútu, ak si to vyžaduje plnenie úloh obce 

alebo záujmy jej obyvateľov. 

(2) Štatút je základnou právnou normou Obce Lužianky. Všetky ostatné vnútorné 

predpisy musia byť v súlade s týmto štatútom. 
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§ 17 

Sankcie 

Porušenie tohto nariadenia môže byť podľa konkrétnych okolností situácie 

priestupkom proti poriadku v správe alebo priestupkom proti verejnému poriadku23) alebo 

môže byť správnym deliktom24). 

 

  

§ 18 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa  Štatút Obce Lužianky s 23. septembra 2005 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022. 

 

 

Jozef  B o j d a 

starosta obce 

 

 

príloha č. 1: Územie obce Lužianky 

príloha č. 2: Symboly Obce Lužianky 

príloha č. 3: Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Lužianky 

  

                                       
23) § 46 a § 48 zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  
24) § 27b zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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príloha č. 1 VZN č. 2/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Lužianky: 

Územie obce Lužianky 
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príloha č. 2 VZN č.2/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Lužianky: 

Symboly Obce Lužianky 

 

 

Erb obce 

 

 
 

(1) Erb obce Lužianky tvorí v čiernom štíte zlatý (žltý) orol so striebornou (bielou ) 

zbrojou. 

(2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu obce. 

Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie 

obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia 

erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3 

tohto nariadenia. Žiadosť musí obsahovať: úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 

obdobie , na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenie), potvrdenie o zaplatení 

poplatku 

(3) Erb sa používa: 

- na pečatidle obce 

- na insigniách starostu obce 

- na listinách o udelení čestného občianstva obce Lužianky, ceny obce Lužianky  

- na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Lužianky 

- na označenie katastrálneho územia obce 

- v rokovacích miestnostiach orgánov obce 

- na preukazoch poslancov a zamestnancov obce 

- na služobných motorových vozidlách 

Subjekty používajúce erb uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 

(4) Listiny s erbom sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia, alebo 

rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. 

V bežnom korešpondenčnom styku sa  erb obce nepoužíva. Listový papier 

s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta obce. 

(5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická 

a právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. 
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Zástava obce 

 

 
 

 

 

(1) Zástavu  obce Lužianky tvorí čierno-žlto-čierno pozdĺžne pruhovaná, užšou stranou 

pripevnená ku žrdi, na protiľahlej voľnej strane ukončená súmernými dvoma 

klinovými zástrihmi a tromi cípmi na tretine jej dĺžky. 

(2) Zástavu obce Lužianky používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných 

a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na 

budovách v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. 

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a dĺžku 

vyvesenia. 

(3) Zástava sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej 

výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. 

(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava SR a obecná zástava spoločne, sú 

umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného 

pohľadu vľavo (§ 8 ods.8 zák.č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich 

používaní). 

(5) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma 

pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie 

zástavy obce uskutočňujú osoby určené starostom obce. 

(6) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá: 

- zástava sa nesmie použiť poškodená, ani znečistená a nesmie sa zväzovať do ružice 

- na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, 

smútočný závoj a pod. 

      (7) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá  fyzická  alebo    

            právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa. 

 

Pečať obce 

(1) Pečať obce Lužianky tvorí erb obce Lužianky s hrubo – písmom „OBEC 

LUŽIANKY“. 

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, 

na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 

(3) Pečať uchováva starosta obce. 
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príloha č. 3 VZN č. 2/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Lužianky: 

Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek Obce Lužianky: 

 

 

 

OBČANIA OBCE LUŽIANKY - VOLIČI 

 

 

 

obecné zastupiteľstvo 
 

starosta 

 

 

obecná 

rada 
 komisie  

Hlavný 

Kontrolór 
 

zástupca 

starostu 
 

obecný 

úrad 

 obecná 

polícia 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

 

 

Komentár: 

▫ výpočet zriadených stálych komisií je uvedený v § 4 ods. 1 tohto štatútu; 

▫ hlavný kontrolór je v niektorých otázkach zo zákona podriadený obecnému zastupiteľstvu; 

v ostatných prípadoch sa na neho - ako na každého zamestnanca - vzťahuje pôsobnosť 

starostu ako štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach; 

▫ Rozpočtová organizácia „Základná škola s materskou školou Lužianky, Sasinkova 1, 951 

41 Lužianky nie je súčasťou právnickej osoby Obec Lužianky; je samostatnou právnickou 

osobou, ktorá majú vlastnú spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti a nesie 

zodpovednosť z takto vytvorených právnych vzťahov; 

 

 

 

 


