Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Ida na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
s ch v a ľ u j e
ŠTATÚT OBCE VEĽKÁ IDA
§1
Úvodné ustanovenia
1) Štatút obce Veľká Ida (ďalej len „Štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi voči obci Veľká Ida (ďalej aj len „obec“) najmä
 názov obce,
 územie obce,
 symboly obce,
 postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu obce,
 uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov obce,
 postavenie a pôsobnosť ďalších orgánov obecnej samosprávy, ako aj ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,
 postavenie dobrovoľného hasičského zboru,
 udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien,
 spoluprácu obce, a to vnútroštátnu a medzinárodnú.
2) Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Všetky
rozhodnutia orgánov obce a iné vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
§2
Názov a územie obce
1) Obec nesie v štátnom jazyku názov Veľká Ida. V jazyku maďarskej národnostnej menšiny
obec nesie názov Nagyida. V jazyku rómskej národnostnej menšiny obec nesie názov Veľká
Ida.
2) Územie obce tvorí jedno katastrálne územie:
 katastrálne územie Veľká Ida
3) Obec sa člení na dve časti obce:
 Veľká Ida
 Gomboš
§3
Symboly obce
1) Symboly obce sú:
a) erb obce Veľká Ida (ďalej len „erb obce“),
b) vlajka obce Veľká Ida (ďalej len „vlajka obce“),
c) pečať obce Veľká Ida (ďalej len „pečať obce“).
§4
Erb obce
1) Erb obce tvorí v modrom štíte na zelenej pažiti cimburím a oblou strechou ukončená
strieborná veža, s oknami a bránou vo farbe štítu, na vrchole s červenou, lastovičím chvostom

ukončenou obrátenou zástavou na striebornej žrdi; vpravo zlatý šiator s otvorom vo farbe štítu
na vrchole so zástavou ako na veži; vľavo tri štíhle zelené prirodzené stromy.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 štatútu.
3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu obce. Záujemca o používanie
erbu obce uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu obce.
Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem prípadov podľa ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
 úplný grafický návrh,
 spôsob použitia erbu a
 obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
4) Erb obce sa môže okrem prípadov vymedzených v § 1b ods. 3 zákona o obecnom zriadení
použiť:
a) na pečatidle obce,
b) na listinách a úradných pečiatkach,
c) na označenie katastrálneho územia obce a časti obce,
d) na budove, kde má sídlo dobrovoľný hasičský zbor,
e) na vozidle a na rovnošatách členov dobrovoľného hasičského zboru.
5) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. V bežnom
korešpondenčnom styku sa spravidla erb obce nepoužíva.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ho použila alebo používa.
§5
Vlajka obce
1) Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(2/7), bielej(1/7),
červenej(1/7), žltej(1/7) a modrej(2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Veľká Ida sú zapísané v
Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V- 254/2011.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce tvorí prílohu č. 2 štatútu.
3) Vyhotovenie vlajky uschováva starosta obce.
4) Vlajku obce používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych
príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budove, v ktorej sídlia
orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky
obce vydáva starosta obce, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
5) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej
výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a na verejných podujatiach.
6) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka obce spoločne, sú
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného
pohľadu vľavo podľa zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení neskorších predpisov.
7) Vlajka obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
2

8) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica,
smútočný závoj, ktoré nepredpisuje tento štatút.
9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ju použila alebo používa.
§6
Pečať obce
1) Pečať obce je okrúhla, uprostred s erbom obce a kruhopisom „OBEC VEĽKÁ IDA“.
2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, najmä pri udelení čestného občianstva
a na pečatenie významných listín a dokumentov.
3) Pečať uschováva starosta obce.
4) Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate obce tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.
§7
Samospráva obce
1) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
2) Orgánmi obce sú
 obecné zastupiteľstvo obce Veľká Ida (ďalej aj len „obecné zastupiteľstvo“) a
 starosta obce Veľká Ida (ďalej aj len „starosta obce“).
3) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, ktorými sú
 komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) a
 obecná rada.
§8
Obecné zastupiteľstvo
l) Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov. Obyvatelia s trvalým pobytom v časti obce Veľká Ida
volia 8 poslancov. Obyvatelia s trvalým pobytom v časti obce Gomboš volia 1 poslanca.
2) Obecné zastupiteľstvo si nad rámec kompetencií podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
vyhradzuje aj rozhodovanie o týchto základných otázkach života obce:
a) schvaľuje úkony podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len
„zákon o štátnej správe v školstve“)
b) deleguje zástupcov do rady školy a školského zariadenia zriadených obcou,
c) vyjadruje stanovisko k vydržaniu majetku obce podľa § 63 ods. 1 zákona č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notárskeho poriadku) v z. n. p. (ďalej len „Notársky
poriadok“)
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d) schvaľuje úkony nakladania s majetkom obce v rozsahu zákona a zásad nakladania
s majetkom obce Veľká Ida,
e) určuje podmienky v súťaži, predpokladanú hodnotu zákazky, schvaľuje súťažné
podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk a návrh zmluvy a uzatvorenie zmluvy pri
verejnom obstarávaní, kde predpokladaná hodnota zákazky je vyššia než hodnota
majetkových práv, o ktorej je podľa zásad nakladania s majetkom obce Veľká Ida
opravený rozhodovať starosta obce,
f) schvaľuje dotácie z rozpočtu obce podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
g) schvaľuje zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám rozpočtových
a príspevkových organizácií obce.
2) 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, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia
uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva obce Veľká Ida.
§9
Starosta obce
1) Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
2) Rozhoduje o nakladaní s majetkom obce v rozsahu zákona a zásad nakladania
s majetkom obce Veľká Ida.
3) Určuje podmienky v súťaži, predpokladanú hodnotu zákazky, súťažné podklady, kritériá
na vyhodnotenie ponúk a návrh zmluvy a rozhoduje o uzatvorení zmluvy pri verejnom
obstarávaní, kde predpokladaná hodnota zákazky je nižšia alebo rovná než hodnota
majetkových práv, o ktorej je podľa zásad nakladania s majetkom obce Veľká Ida
opravený rozhodovať starosta obce.
§ 10
Zástupca starostu obce
1) Základný okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať tvorí:
a) koordinácia:
 činností komisií,
 prípravy zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 prípravy miestneho referenda a prípravy zhromaždení obyvateľov obce,
b) koordináciu spolupráce orgánov obecného zastupiteľstva,
c) zabezpečovanie a využitie grantov a fondov Európskej únie a štátnych fondov pre
rozvojové potreby obce,
d) úlohy medzinárodnej spolupráce,
e) záležitosti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, obchodu a podnikania na území obce,
f) záležitosti na úseku školstva, mládeže, kultúry, cirkví a športu,
g) záležitosti na úseku životného prostredia,
h) záležitosti na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.
2) Starosta obce Veľká Ida má jedného zástupcu.
§ 11
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Hlavný kontrolór
1) Hlavný kontrolór nad rámec kompetencií podľa § 18f ods. 1 zákona o obecnom zriadení
vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona.
§ 12
Komisie obecného zastupiteľstva
1) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo jednotlivo uznesením. Obecné zastupiteľstvo môže
rozhodnúť, že všetkých členov komisie volí jedným uznesením. Návrh na voľbu za člena
komisie predkladá poslanec obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva
z členov komisie predsedu komisie.
2) Jeden z členov komisie plní funkciu zapisovateľa.
3) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále komisie:
 Komisia finančná
 Komisia sociálna
 Komisia kultúry, školstva a mládeže
 Komisia športu
 Komisia životného prostredia a výstavby
 Komisia verejného poriadku a rómskej problematiky
 Komisia cezhraničnej spolupráce
 Komisia pre správu časti obce Gomboš
 Komisia pre ochranu verejného záujmu
5) Komisie najmä:
- v rámci svojej poradnej funkcie vypracúvajú:
a) stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva a starostu,
b) stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste,
c) stanoviská k riešeniu všetkých dôležitejších 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 obecnému zastupiteľstvu vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie,
b) môžu vypracovávať a predkladať návrhy na prijatie uznesení obecného zastupiteľstva
a všeobecne záväzných nariadení,
- v rámci kontrolnej funkcie :
a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie,
b) kontrolujú vybavovanie pripomienok a podnetov obyvateľov obce vo veciach, ktoré sú v
pôsobnosti komisie,
c) dozerajú na hospodárenie obce s jeho majetkom a s majetkom štátu, ktorý bol mestu
zverený v prospech rozvoja obce a jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného
prostredia vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti komisie,
d) dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia obce.
6) Komisia obecného zastupiteľstva má spravidla nepárny počet hlasujúcich členov vrátane jej
predsedu.
7) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
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8) Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, rušiť, resp.
vytvárať nové.
9) Komisie si môžu vytvárať účelové pracovné skupiny na posúdenie odborných problémov.
10) Organizačná štruktúra komisií je nasledovná:
a) predseda komisie:
 riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje
program schôdze,
 zostavuje návrh plánu jej činnosti na príslušný kalendárny rok a predkladá ho komisii na
schválenie,
 organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 zastupuje komisiu navonok,
 podpisuje zápisnicu zo zasadnutia komisie,
 predkladá raz ročne správu o činnosti komisie obecnému zastupiteľstvu, a to 90 dní po
uplynutí kalendárneho roka.
b) zapisovateľ komisie:
 pomáha predsedovi komisie zostaviť návrh plánu činnosti komisie na príslušný
kalendárny rok a zabezpečiť prípravu programu schôdze,
 vedie dokumentáciu o schôdzach a činnosti komisie,
 zabezpečuje nevyhnutnú administratívnu prácu súvisiacu s činnosťou komisie,
 podpisuje spolu s predsedom komisie zápisnicu zo zasadnutia komisie,
 plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda alebo komisia svojim uznesením,
c) ostatní členovia komisie:
 na základe uznesenia komisie plnia úlohy patriace do okruhu pôsobnosti komisie.
11) Komisie sa schádzajú v zásade podľa schváleného plánu práce. Komisie zvoláva a vedie
predseda komisie. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jej hlasujúcich členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie. Každý člen komisie má právo v zápisnici
odôvodniť svoje odchýlne stanovisko od väčšiny.
§ 13
Obecný úrad
1) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad sa vnútroorganizačne nečlení na ďalšie
útvary.
2) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov, a ich pracovné činnosti ustanovuje
Organizačný poriadok obecného úradu a Organizačná štruktúra obce Veľká Ida, ktoré vydáva
starosta obce.
§ 14
Dobrovoľný hasičský zbor
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť dobrovoľný hasičský zbor.
2) Ak je zriadený dobrovoľný hasičský zbor, obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu,
objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho
činnosť.
§ 15
Zhromaždenie obyvateľov obce
1) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
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a) ak o to požiada petíciou najmenej 30 % oprávnených voličov,
b) ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
2) Zhromaždenie obyvateľov obce mená rozhodovaciu právomoc.
3) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce ako aj iným vhodným spôsobom
(napr. na internetovej stránke obce, v obecnom rozhlase a pod.).
4) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.
§ 16
Vnútroštátna spolupráca
1) Obce spolupracuje s inými obcami na základe týchto zmlúv:
 Spoločný obecný úrad Beniakovce, s účinnosťou od 1.7.2007
3) Obec je členom týchto združení:
 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 ZMOÚB
 Združenie Obcí Údolia Kaňapty
§ 17
Medzinárodná spolupráca
1) Obec spolupracuje s týmito územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov:
 Zmluva o priateľstve, zo dňa 26.6.2010 medzi obcami Gheorgheini (Györgyfalva) –
Rumunsko, Sedmohradsko; Šupljak (Ludas) – Srbsko, Vojvodina; Érsekhalma –
Maďarsko; obcou Veľká Ida a mimovládnou organizáciou Diaconale Werkgroep
Roemenië zwollei
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 13.8.2016 medzi obcami Csobád – Maďarsko a Veľká Ida
 Dohoda medzi bratskými obcami, zo dňa 22.6.2015 medzi obcou Balatonszentgyörgy –
Maďarsko a obcou Veľká Ida
 Vyhlásenie, zo dňa 11.7.2008 medzi obcami Halmaj – Maďarsko; Eremitu
(Nyáradremete) – Rumunsko Sedmohradsko a obcou Veľká Ida
 Zmluva o partnerskej spolupráci, zo dňa 20.4.2016 medzi mestom Gönc – Maďarsko
a obcou Veľká Ida
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 22.8.2008 medzi obcou Mogyoróska – Maďarsko a obcou
Veľká Ida
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 22.8.2008 medzi obcou Hernádcéce – Maďarsko a obcou
Veľká Ida
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 22.8.2008 medzi obcou Korlát – Maďarsko a obcou Veľká
Ida
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 20-21.12.2007 medzi obcou Fulókércs – Maďarsko a obcou
Veľká Ida
 Dohoda o spolupráci, zo dňa 23.4.2017 medzi obcou Bogojevo (Gombos) – Srbsko,
Vojvodina a obcou Veľká Ida
§ 18
Verejné uznania
1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
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a) čestné občianstvo obce,
b) cenu obce,
c) odmenu.
2) Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania :
a) čestné uznanie,
b) diplom.
§ 19
Čestné občianstvo obce
1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné
občianstvo obce. Čestné občianstvo obce sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
2) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta obce. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp.
v niektorom zo svetových jazykov.
3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapisuje do kroniky obce.
4) Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti - In memoriam. V tomto prípade sa odovzdáva
rodinným príslušníkom pocteného.
5) Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov
čestný občan stratil kredit pre toto cenenie.
§ 20
Cena obce
1) Cena obce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej obyvateľov.
2) Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta
obce, príp. aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a prípadne aj peňažná odmena. Cenu obce slávnostne
odovzdáva laureátom starosta obce.
4) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto
prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
§ 21
Odmeny
1) Obecné zastupiteľstvo môže najmä pri rôznych spoločenských podujatiach rozhodnúť
o udelení vecných darov, príp. peňažných odmien z prostriedkov obce, a to predovšetkým
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a)
b)
c)

za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy obce v minulosti,
za významný podiel na rozvoji obce,
za záslužnú činnosť v prospech obce a.
§ 22
Čestné uznanie a diplom

1) Starosta obce môže udeliť čestné uznanie alebo diplom osobám pri príležitosti jubilejných
výročí alebo za dosiahnutie pozoruhodného športového výkonu alebo iného výkonu
reprezentujúceho obec.
§ 23
Kronika obce
1) Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku. Kronika obce sa môže viesť aj v jazyku národnostnej
menšiny alebo etnickej skupiny.
2) Zápisy do kroniky obce sa vykonávajú priebežne, ktoré chronologicky dokumentujú fakty zo
spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o
udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3) Spracovaním zápisov do kroniky obce je poverený kronikár, ktorého do tejto funkcie menuje a
odvoláva starosta obce.
§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Štatút obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.6.2019 uznesením č. 110/2019
2) Štatút obce nadobúda účinnosť schválením.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Veľká Ida schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. 103/03 zo dňa 30.05.2003.

Peter Nagy
starosta obce Veľká Ida
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Príloha č. 1
ERB OBCE VEĽKÁ IDA

Príloha č. 2
VLAJKA OBCE VEĽKÁ IDA

Príloha č. 3
PEČAŤ OBCE VEĽKÁ IDA
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