OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

vydáva

Dodatok č. 1
pre
ŠTATÚT
Obce Nižná Myšľa

Návrh dodatku
Vyvesený na úradnej tabuli dňa

22.11.2018

Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa

07.12.2018

Dátum schválenia dňa

10.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

Dodatok č. 1/2018
pre

ŠTATÚT OBCE
NIŽNÁ MYŠĽA
Mení sa čl. 18 – Hlavný kontrolór obce - bod 1. a bod 7. nasledovne :
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce
vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zák. č. 553/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme.) Hlavný kontrolór obce 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. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávislé a nestranne v súlade so
základnými pravidlami kontrolnej činnosti (zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite.)
7. Kontrolu vybavovania petícií a sťažnosti vykonáva hlavný kontrolór obce.
Ruší sa Čl. 19 – Obecná rada
Čl. 20 – Komisie obecného zastupiteľstva
bod 4. sa mení nasledovne:
Obec Nižná Myšľa vo volebnom období 2018 – 2022 zriaďuje komisiu:
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mení sa čl. 21 – Obecný úrad bod 4. – znie nasledovne
1. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť
jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich
vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nižnej Myšli,
Mení sa čl. 23 – Miestne referendum bod 2. c/ - znie nasledovne
Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum obce, ak ide o návrh (§ 11a ods.
l zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov):

c/
petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto
petície.
Mení sa čl. 24 – Verejné zhromaždenia obyvateľov obce bod 2. – nasledovne:
2. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať
verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce je možné zvolať vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce,

Čl. 43 Spoločné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa o bod 6. a bod 7. nasledovne:
Čl. 43
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Štatút obce Nižná Myšľa je základnou právnou normou obce Nižná Myšľa. Všetky
všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné
predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli 3/5
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Štatút obce Nižná Myšľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Myšli dňa
15.05.2015, číslo uznesenia 36/05/15.
4. Štatút obce Nižná Myšľa nadobúda účinnosť dňom 15.05.2015.
5. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Nižná Myšľa sa ruší Štatút obce Nižná Myšľa zo dňa
13.11.2008
6. Dodatok č. 1/2018 k Štatútu obce Nižná Myšľa bol schválený OZ dňa 10. 12. 2018
7. Účinnosť Dodatku č. 1/2018 k Štatútu obce Nižná Myšľa je nasledujúci deň po dni
schválenia Obecným zastupiteľstvom obce Nižná Myšľa.
V Nižnej Myšli, dňa 21. 11.2018

Ing. Miroslav S I S Á K , v. r.
starosta obce

