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Obecné zastupiteľstvo v Bošáci podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predpisov sa uznieslo na tomto štatúte obce: 

 

ŠTATÚT OBCE BOŠÁCA 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút obce Bošáca (ďalej len „štatút“) je základným normatívnym a organizačným predpisom 

obce Bošáca (ďalej len „obec“). 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. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, 

ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 

 

2. Územie obce tvorí katastrálne územie Bošáce. Rozloha obce je 19.5977 km² (Príloha č. 1 tohto 

štatútu). Tvoria ju časti: Bošáca a Zabudišová.   

 

3. Obec sa člení na lokality a verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov. Obec neurčila názvy ulíc. 

 

Článok 3 

Symboly obce 

 

1. Symboly obce sú: erb obce, vlajka obce a pečať obce. Vyobrazenie symbolov obce je v Prílohe č. 2 

tohto štatútu. 

 

2. Obec Bošáca používa symboly obce pri výkone samosprávy.  

 

3. Obec môže používať aj ďalšie obecné symboly, najmä zástavu, štandardu, insígnie. 

 

4. Erb obce tvorí zo spodného okraja modrého štítu medzi dvoma zlatými trstinami vyrastajúci 

zlatovlasý striebroodetý biskup v zlatom plášti, so striebornou, zlatom lemovanou mitrou, 

pravicou žehnajúci, ľavicou držiaci zlatú odvrátenú berlu. 

 

5. Erb obce je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-102/98. 

 

6. Vlajka obce vychádza z farieb erbu. Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, 

modrej, žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

7. Pečať obce tvorí reliéf erbu obce obkolesený kruhopisom OBEC BOŠÁCA. 
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8. Obecné symboly je dovolené používať len takým spôsobom, ktorý neznižuje ich vážnosť. 

 

Článok 4 

Orgány samosprávy 

 

1. Orgány samosprávy obce sú vymedzené zákonom o obecnom zriadení. 

 

2. Počet poslancov na celé volebné obdobie v obci Bošáca je 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo 

môže v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení určiť aj iný počet poslancov. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len komisia) ako svoje 

stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

 

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predsedu, členov a náplň práce komisie. Každá zriadená komisia 

musí mať za člena aspoň jedného poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

5. Zloženie a pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu upravuje osobitný predpis. 

 

6. Obecné zastupiteľstvo aktuálne nezriaďuje obecnú radu. 

 

7. Obec nemá zriadenú obecnú políciu. 

 

 

Článok 5 

Zapojenie občanov do činnosti samosprávy 

 

1. Výkon samosprávy obyvateľmi obce upravuje zákon o obecnom zriadení. 

 

2. Obyvatelia obce sa môžu zapájať do činnosti samosprávy prácou v komisiách, komunikáciou s 

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

podnetov a písomných pripomienok na Obecnom úrade v Bošáci a prostredníctvom webového 

sídla obce. 

 

3. Záujemcovia o prácu v komisiách obecného zastupiteľstva môžu svoje podnety adresovať 

obecnému úradu, ktorý ich bude tlmočiť obecnému zastupiteľstvu. O členstve v komisii rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo voľbou. 

 

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 vyplývajúcich zo zákona. 

 

Článok 6 

Zverejňovanie 
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1. Úradnou tabuľou, ktorá slúži na zverejnenie oficiálnych informácií je presklená uzamykateľná 

vitrína, umiestnená na verejnom priestranstve obce nazývané „námestie generála Štefana 

Jurecha“ na budove pod súpisným číslom 269 s označením „Úradná tabuľa Obce Bošáca”. 

 

2. Obvyklým spôsobom zverejnenia v obci je okrem zverejnenia na úradnej tabuli aj zverejnenie na 

webovom sídle obce. Oficiálne webové sídlo obce má adresu www.bosaca.sk. 

 

3. V prípadoch na to vhodných sa informácie zverejnia aj na informačných tabuliach v obci a vyhlásia 

v miestnom rozhlase. 

 

4. V prípade rozsiahlejších dokumentov sa na úradnej tabuli alebo aj na webovom sídle obce uverejní 

miesto zverejnenia plného textu a doba, po ktorú je zverejnenie textu k dispozícii, obvykle v sídle 

obecného úradu. 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet, záverečný účet a strategické dokumenty obce sú 

k dispozícií k nahliadnutiu v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Bošáci a sú zverejnené 

v elektronickej forme na webovom sídle obce. 

 

Článok 7 

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. Obecná knižnica a DHZ nemá právnu subjektivitu, je samostatnou  organizačnou jednotkou  

a súčasťou právnickej osoby Obec Bošáca. 

a) Obecná knižnica 

1. Obec v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení zriaďuje Obecnú knižnicu. 

2. Obecná knižnica je organizačným útvarom obecného úradu, zriadená v súlade s 

ustanoveniami osobitného predpisu. 

3.  Obecná knižnica nemá právnu subjektivitu. 

4.   Štatút Obecnej knižnice schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia. 

 

b) Dobrovoľný hasičský zbor 

1.  Obec zriadila na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných 

prác Dobrovoľný hasičský zbor obce Bošáca a Dobrovoľný hasičský zbor obce Bošáca - 

Zabudišová (ďalej pre oba len „dobrovoľný hasičský zbor obce“)  

2.  Dobrovoľný hasičský zbor obce je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a 

prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.  

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.  

4.  Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva obecné zastupiteľstvo. Veliteľ 

dobrovoľného hasičského zboru obce zodpovedá obci za plnenie úloh dobrovoľného 

hasičského zboru a za efektívne využívanie poskytnutých prostriedkov, objektov a majetku. 

http://www.bosaca.sk/
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3. Obec má zriadené nasledujúce  rozpočtové a neziskové organizácie, ktoré majú vlastnú právnu 

subjektivitu: 

a) Základná škola a Základná umelecká škola 

b) Sociálny podnik Bošáca o. z. 

 

4. Obec Bošáca je jedným z účastníkov zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu so sídlom 

v Novom Meste nad Váhom. 

 

Článok 8 

Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek 

 

1. Orgány obce a organizačné jednotky vykonávajú svoju činnosť v rozsahu svojich právomocí 

a zodpovednosti za plnenie úloh, pričom uplatňujú princíp jednoty zodpovednosti a právomocí. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, v súlade so zákonom o obecnom zriadení aj v 

súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podrobnosti a pravidlá rokovania 

obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

 

3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej 

výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.  

 

4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom 

úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich 

pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.  

 

5. Kompetenčné spory medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné 

zastupiteľstvo. 

 

Článok 9 

Vonkajšie vzťahy 

 

1. V mene obce ako právnickej osoby koná a vystupuje navonok v zmysle zákona a súvisiacich 

predpisov starosta obce. 

 

2. Starostu obce v jeho funkcii zastupuje zástupca starostu v prípadoch  presne vymedzených v 

písomnom poverení starostu obce a v súlade so zákonom. 

 

3. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch preniesť svoju právomoc podpisovať listiny v 

mene obce a rozhodnutia vo svojom mene na iného zamestnanca obce len písomným 

delegovaním tejto právomoci. 

 

4. Príslušní zamestnanci obce sú oprávnení vystupovať v operatívnych a rutinných záležitostiach v 

mene zastávanej funkcie a v rozsahu zverenej pôsobnosti podľa organizačných prepisov. 
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5. Príslušní vedúci zamestnanci sú oprávnení v rozsahu stanovenom organizačnými predpismi 

vystupovať v mene zverených organizačných jednotiek. 

 

Článok 10 

Kronika obce a Pamätná kniha obce 

 

 

1. Kronika obce a Pamätná kniha obce sa vedie v úradnom jazyku.  

 

2. Zápisy do Kroniky obce sa vykonávajú raz ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú 

udalosti zo spoločenského, kultúrneho, športového a hospodárskeho života obce. 

 

3. Spracovaním zápisov do Kroniky obce je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva 

starosta obce. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce. 

 

4. Podrobnosti spracovania kroniky upravujú pravidlá tvorby obecnej kroniky. 

 

5. Zápisy do Pamätnej knihy obce sa vykonávajú podľa potreby a v závislosti na významných 

udalostiach obce. 

 

6. Spracovaním zápisov do Pamätnej knihy obce je poverený zamestnanec Obecného úradu v Bošáci. 

 

Článok 11 

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. 

 

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú 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 neplánovanom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva alebo na verejnom podujatí organizovanom obcou. 

 

5. Informácia o udelení čestného občianstva obce sa zaznamená do Kroniky obce a Pamätnej knihy 

obce. 

 

Článok 12 

Cena starostu obce 
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1. Cena starostu obce sa udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za mimoriadne výsledky pri 

zveľaďovaní a rozvoji obce. 

 

2. Informácia o udelení ceny starostu obce sa zaznamená do Kroniky obce a Pamätnej knihy obce 

s uvedením mena a priezviska oceneného, dátumu narodenia a odôvodnenie udelenia ocenenia. 

 

Článok 13 

Osobnosť obce 

 

1. Cena osobnosť obce sa udeľuje jednotlivcovi za: 

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 

alebo verejno-prospešnej činnosti,  

b) splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo za jej ucelenú etapu, 

za prácu a reprezentáciu spojenú s významným prínosom pre obec 

c) významné zásluhy o hospodársky a kultúrny rozvoj obce alebo jej propagáciu doma a v 

zahraničí, 

d)  úspešnú reprezentáciu obce na významných športových a kultúrnych podujatiach v rámci 

Slovenskej republiky a v zahraničí,  

e) záchranu ľudského života, majetku obce a majetku občanov, poskytnutie osobnej pomoci pri 

hasení požiaru alebo odstraňovaní mimoriadnej udalosti a pri likvidácii a odstraňovaní ich 

následkov,  

f) aktívnu činnosť v orgánoch a organizáciách pôsobiacich v prospech obce. 

 

2. O udelení ceny  osobnosť obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou. Návrh 

môže predložiť starosta, poslanec alebo aj občan obce. návrh musí byť riadne odôvodnený. 

 

3. Slávnostné odovzdanie ceny poctenému sa vykoná spravidla na verejnom podujatí 

organizovanom obcou. 

 

4. Informácia o udelení ceny Osobnosť obce sa zaznamená do Kroniky obce a Pamätnej knihy obce 

s uvedením mena a priezviska oceneného, dátumu narodenia a odôvodnenie udelenia ocenenia. 

 

Článok 14 

SPOLUPRÁCA OBCE A ZDRUŽOVANIE OBCE  

 

Obec  spolupracuje s ďalšími obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej 

úlohy alebo uskutočňovania konkrétnych činností. 

1. Obec  sa združuje s inými obcami a ďalšími subjektmi na základe zmluvy o zriadení združenia 

miest alebo obcí. 

2. Spolupráca s inými obcami alebo mestami sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti 

a súladu s potrebami obyvateľov obcí.  

3. Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi 

na území obce. Orgány samosprávy obce podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a 

fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja obce a v súlade s územným plánom obce a 

schválenými koncepciami obce. 
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4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,                                      

s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami a inými právnickými alebo 

fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.  

5. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo                        

s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení má právo stať sa členom medzinárodného združenia 

územných celkov alebo územných orgánov.  

 

Článok 15 

Spoločné ustanovenia 

 

(1)  Predstavitelia a členovia orgánov obce a 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 jeho obyvateľov.  

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Štatút obce Bošáca je základnou vnútornou právnou normou obce Bošáca. Všetky uznesenia 

obecných orgánov a iné vnútorné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom. 

2. Zmeny a doplnky tohto Štatútu obce a návrh nového Štatútu obce schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo obce Bošáca 

3. Štatút obce Bošáca bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Bošáci dňa 15.12.2022 

uznesením č. 198/2022. 

4. Štatút obce Bošáca nadobudol účinnosť dňom 16.12.2022.  

5. Schválením tohto Štatútu obce Bošáca  sa ruší Štatút obce Bošáca zo dňa 26.10.2012. 

 

 

 

V Bošáci dňa 29.11.2022       

 

 

Bc. Jozef Mihala, v . r. 

                  starosta obce Bošáca 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

 

Symboly obce: 
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Príloha č. 3 

 

Štruktúra orgánov a organizačných jednotiek: 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelia obce Bošáca - voliči 

Obecné zastupiteľstvo Starosta obce 

Komisie Zástupca starostu Obecný úrad Ďalšie 

organizačné 

jednotky 

Hlavný 

kontrolór 


