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Obecné zastupiteľstvo obce Ľubeľa, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje

Štatút obce Ľubeľa

Úvodné ustanovenie
Štatút obce Ľubeľa (ďalej len štatút) upravuje postavenie a pôsobnosť obce Ľubeľa (ďalej len
„obec“), orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce.

Prvá časť
Postavenie obce

1.
2.

3.

4.
5.

Čl.1
Základné ustanovenia
Obec je samostatný územný samosprávny a právny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a zásad o hospodárení s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je
upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
Obec má svoj názov obec Ľubeľa.

Čl. 2
Symboly obce
1. Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
2. Symboly obce sú:
a) erb,
b) vlajka,
c) pečať obce.
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3. Erb obce : zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúce zlaté obrátené cepy sprevádzané
vľavo striebornými baníckymi kladivkami na zlatých skrížených rukovätiach, to všetko
prevýšené zlatou, rubínmi a perlami zdobenou korunou.
4. Vlajka obce : pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), červenej
(1/6), modrej (2/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu
5. Pečať obce : je tvorená okružím veľkého znaku a kruhopisom “OBEC ĽUBEĽA“ po obvode.
Stred tvorí erb obce Ľubeľa.
6. Vyobrazenie erbu, vlajky a pečate tvorí Príloha č. 1 tohto štatútu.
7. Právo použiť a používať symboly obce je viazané na písomný súhlas starostu obce. V
písomnej žiadosti sa uvedie forma a spôsob používania symbolov obce. Žiadosť musí
obsahovať: grafický návrh, spôsob použitia a obdobie na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.
8. Erb obce sa používa na: pečatidlo obce, insígnie starostu, listinách o udelení čestného
občianstva, ceny a uznania obce Ľubeľa, budove, kde má sídlo Obecný úrad, v úradnej
miestnosti starostu obce, označovanie katastrálneho územia obce, v rokovacej miestnosti
orgánov obce, na preukazoch poslancov a pracovníkov obce, na rovnošatách Obecného
hasičského zboru, na tlačovinách a publikáciách obce, v záhlaví dokumentov, listín,
písomností, tlačovín orgánov obce, na reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich
s prezentáciou obce, na hnuteľných predmetoch v majetku obce.
9. Všetci používatelia symbolov obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich
poškodenie a hanobenie.

Čl. 3
Územie obce
1. Územie obce je územný celok, ktorý tvoria dva katastrálne územia – Kráľovská Ľubeľa
a Zemianska Ľubeľa.
2. Územie obce predstavuje výmeru 1 746 ha.

Čl.4
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb
1. Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného a
orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona č. 369/90 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č. 31/2003 Z. z. o
označovaní ulíc, verejných priestranstiev a stavieb.
2. Obec určuje a mení VZN k stavbám, vzor súpisného a orientačného čísla a názvy ulíc v k. ú
obce.
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Druhá časť
Orgány obce
Čl. 5
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú :
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta.
2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány
a) Komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány :
- na ochranu verejného poriadku,
- výstavby a životného prostredia,
- kultúrno – školskú a sociálnu,
- športovú
- pre ochranu verejného záujmu.
b) Obecný hasičský zbor.
c) Podľa potreby môže zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány, ak to ustanovuje osobitný zákon.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Čl. 6
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zvolených poslancov v priamych voľbách
obyvateľmi obce na štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami
obecné zastupiteľstvo, v rozpätí od 7 do 9 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona 369/90Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 11, § 11a,§11b, §
12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob
uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje :
a) schvaľovať organizovanie obecných zbierok,
b) určovať názov obce,
c) zriaďovať sociálne, zdravotné, kultúrne, školské a predškolské zariadenia, obchodné
spoločnosti,
d) rozhodovať o zlúčení, rozdelení a zrušení obce,
e) rozhodovať o zmene hraníc katastrálneho územia obce,
f) určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
g) menovať veliteľa obecného hasičského zboru,
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h) schvaľovať zmluvy o zriadení združenia obci,
i) schvaľovať členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných
orgánov,
j) schvaľovať prevody nehnuteľného majetku, a hnuteľného majetku nad sumu 3 500.- €.

1.
2.
3.
4.

Čl.7
Starosta obce
Je najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.
Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom k právnickým a fyzickým osobám.
Funkčné obdobie starostu je 4 roky a končí sa zložením sľubu novozvoleného starostu.
Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/90Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p..
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Čl.8
Zastupovanie starostu
1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
2. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí
obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu je členom obecnej rady.
3. Zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom zvolá zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ak ho nezvolá starosta.

Čl. 9
Postavenie komisii zriadených obecným zastupiteľstvom
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené s poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Čl.10 a
Úlohy komisie pre ochranu verejného poriadku
Úlohy komisie pre ochranu verejného poriadku:
1. zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku
a. na verejných priestranstvách
b. vo verejných miestnostiach
c. na športových a kultúrnych podujatiach
d. na obecných slávnostiach
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2.
3.

4.
5.
6.

e. pri ochrane štátnych symbolov,
podáva obecnému zastupiteľstvu podnety na vydanie VZN pokiaľ má dopad na ochranu
verejného poriadku,
podáva námety, návrhy, stanoviska a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa
predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva, či pri nich sú alebo nie sú
rešpektované aspekty verejného poriadku,
kontroluje dodržiavanie VZN o uložení a likvidácii odpadov,
rieši prípady porušenia zákona O ochrane prírody a krajiny a podáva návrh na riešenie,
pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením
PZ SR.

Čl. 10 b
Úlohy komisie výstavby a životného prostredia
Úlohy stavebnej komisie a životného prostredia:
1. zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia v obci (zákon o ochrane prírody a
krajiny, o vodách, o verejných vodovodoch, o ochrane ovzdušia),
2. kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona,
3. podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút,
4. podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie VZN pokiaľ má dopad na ochranu
životného prostredia a výstavby,
5. realizuje miestne šetrenia pre drobné stavby,
6. vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej
dokumentácii.
Čl. 10 c
Úlohy kultúrno-školskej a sociálnej komisie
Úlohy kultúrno-školskej komisie:
1. podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie ľudových zvykov v obci,
2. vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti,
3. organizačne pripravuje významné kultúrne, spoločenské podujatia obecného významu,
4. predkladá návrhy pri zostavovaní plánu a rozpočtu školy a školského zariadenia,
5. sleduje stav výkonu správy školy a školského zariadenia,
6. sleduje stav výchovy a vzdelávania školy, o čom informuje obecné zastupiteľstvo.
Čl. 10 d
Úlohy športovej komisie
Úlohy športovej komisie:
1. organizačne pripravuje významné športové podujatia obecného významu,
2. sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých športových podujatí, o čom
informuje obecné zastupiteľstvo,
3. vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja športovej činnosti.
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Čl. 10 e
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu :
1. prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1, čl. 8 ods. 5 zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich
úplnosti a pravdivosti požaduje vysvetlenia,
2. podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č.
511/1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v z. n. p. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
3. predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany
verejného záujmu.
Čl. 11
Obecný úrad
1. Obecný úrad organizačne a administratívne zabezpečuje veci obecného zastupiteľstva,
starostu a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad najmä :
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomnosti obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií,
c) vypracováva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

1.
2.

3.
4.

5.

Čl. 12
Hlavný kontrolór
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Hlavný
kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať, alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť, 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.
Kontrolnej činnosti podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené
obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové
dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom,
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ktorý obec užíva podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z. n. p., kontrolu
príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrolu vybavovania sťažnosti a petícii,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce,
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných
predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi a
obecným zastupiteľstvom.
6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným.

1.
2.

3.

4.

Čl. 13
Postavenie a úlohy Obecného hasičského zboru
Obecný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov,
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Na čele hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva obec po schválení
Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, spravidla na návrh Dobrovoľnej
požiarnej ochrany, v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v z. n. p..
Obecný hasičský zbor zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúcej zo zákona č.
314/2001 Z. z. ochrane pred požiarmi, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
Veliteľ Obecného hasičského zboru najmenej jedenkrát ročne informuje obecné
zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi a o stave hasičskej
techniky.

Tretia časť
Účasť občana na samospráve obce
Čl. 14
Práva a povinnosti obyvateľov obce
1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce :
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
3. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom
výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú
informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní
obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach,
novinách obce, webovej stránke obce.
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4. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom
zriadení.

Štvrtá časť
Riadenie obecnej samosprávy

Čl. 15
Zásady riadenia
1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu
pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči
voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je
oprávnený konať.
2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich
vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri,
pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií
oboch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná
spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov, vzájomného rešpektovania,
úcty a slušnosti.
3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť
za svoj výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.

Piata časť
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení
Čl. 16
Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva
1. Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného
zastupiteľstva a v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a
preto ho nemôže z funkcie odvolať.
2. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu,
podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, ale nemôže na jeho
rokovaní hlasovať.
3. Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta
môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho
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uzneseniam, o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne
nevýhodné.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a) starostovi plat a odmenu,
b) mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,
c ) vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.
Čl. 17
Vzťah starostu a jeho zástupcu
Okruh úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta v
poverení zastupovaním starostu.
Čl. 18
Vzťah starostu a hlavného kontrolóra
1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom je starosta obce povinný uzavrieť pracovnú
zmluvu.
2. Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
3. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 19
Vzťah starostu a komisii
1. Prostredníctvom pracovníkov obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a
administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.
2. Medzi komisiami a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
Čl. 20
Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení
1. Starosta medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich
organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku :
a) nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
b) dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
c) plnenie ich hlavných úloh.
Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.
2. Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako
predstaviteľa obce a najvyššieho výkonného orgánu obce pri jeho riadiacej činnosti voči
nim.
Čl. 21
Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami
1. Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
Predsedovia a členovia komisii sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah
nadriadenosti a podriadenosti.
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2. Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú
činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa
navzájom rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.
Čl. 22
Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a
pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi
vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Šiesta časť
Ocenenia obce
Za zvlášť významné zásluhy o obec a jeho obyvateľov môže obec udeliť :
a) Čestné občianstvo obce Ľubeľa,
b) Cenu obce Ľubeľa,
c) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Ľubeľa,
d) Pamätnú plaketu starostu obce Ľubeľa.
Návrhy na ocenenia môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta a občania
obce.

Čl. 23
Čestné občianstvo obce Ľubeľa
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce Ľubeľa.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Slávnostné
odovzdanie listiny sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Čl. 24
Cena obce Ľubeľa
1. Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
2. Cenu tvorí plaketa s erbom obce a finančná odmena 200 €, ktorú slávnostne odovzdáva
starosta obce.
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Čl. 25
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu obce Ľubeľa
Uznanie sa udeľuje osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
Čl. 26
Cena starostu obce Ľubeľa
1. Cenu udeľuje starosta obce osobám ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov, majetku
obce a jeho občanov.
2. Cenu v hodnote 150 € slávnostne odovzdáva starosta obce.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. 27
Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa štatút obce Ľubeľa, ktorý bol platný a účinný do dňa schválenia tohto štatútu
obce Ľubeľa.
Tento Štatút obce Ľubeľa schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 1.12.2014 uznesením
č. 37/2014 .
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.12.2014 .
Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov
OZ.
Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť v súlade s
týmto štatútom.

V Ľubeli, dňa 1.12.2014

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce Ľubeľa
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Príloha č. 1
Erb obce

Pečať
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Zástava a vlajka
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Vlajka s erbom
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