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ŠTATÚT OBCE
TURÍK
Obecné zastupiteľstvo
v Turíku na základe
§ 11 zák. SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
v y d á v a pre katastrálne
územie obce Turík tento
štatút
Prvá časť
§1

1. Štatút obce Turík upravuje v
súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce,
základné zásady nakladania s
majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva
(ďalej len OZ), starostu a ďalších
orgánov obecnej samosprávy, ich
vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy
ich práce, rieši tiež širšie vzťahy
obce, symboly obce, udeľovanie
čestného občianstva, cien obce a
odmien.
2. Štatút obce Turík je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce

1. Obec Turík je samostatný
samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý
pobyt. Územný celok obce tvorí
jedno katastrálne územie, hranice ktorého sú zaznačené v katastrálnej mape. Zmeny územia
obce Turík možno vykonať len
v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.
2. Obec Turík je právnickou
osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi za
podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Druhá časť
SYMBOLY OBCE
§3
Úvodné ustanovenia

Obec Turík prijala svoje vlastné
symboly obce, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v
Turíku. Symboly sú evidované v
Heraldickom registri SR.
Obec Turík má tieto symboly:
a) erb obce
b) vlajku obce
c) pečať obce

§4
Erb obce

1. Erb obce Turík: Erb obce tvorí na skalnom trojvrší kráčajúci
lev, držiaci žezlo v predných končatinách pred sebou
2. Právo použiť a používať erb
obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu
sa vydáva maximálne na dobu
l 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 ods. 4
tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob
použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
– potvrdenie o zaplatení poplatku.
3. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce
a uznaniach obce,
c) na budovách, kde má sídlo
obecný úrad,
d) na označenie katastrálneho
územia obce,
e) v rokovacích miestnostiach
orgánov obce,
f) na preukazoch poslancov
obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
4. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú
nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak
osvedčujú dôležité skutočnosti
alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový
papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
5. Za správne zaobchádzanie
s erbom obce a za jeho ochranu
zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila
alebo používa. Každý je povinný
vyhovieť výzve na odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne
použitého erbu.

§5
Vlajka obce Turík

1. Vlajka obce Turík. Obecná
vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého,
červeného a bieleho. Vlajka má
pomer strán 2 : 3 a ukončená je
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná
farbami obecného erbu.

§6
Pečať obce

1. Pečať obce Turík je okrúhla,
uprostred s obecným erbom a
kruhopisom OBEC Turík. Pečať
má priemer 35 mm.
2. Pečať obce sa používa pri
slávnostných príležitostiach udelenie čestného občianstva,
na pečatenie významných listín a
dokumentov a overovanie podpisov a listín.

§7
Používanie symbolov obce
a záverečné ustanovenia

l. Symboly obce sa používajú
pri príležitostiach a podujatiach
celoobecného výzamu, prípadne
pri akciách, na ktorých sa obec
podieľa ako účastník.

2. Oprávnenými používať symboly obce sú len OZ a starosta
obce. Akékoľvek iné osoby môžu
použiť symboly obce len so súhlasom OZ alebo starostu obce.
3. Zakazuje sa používať symboly obce pri iných príležitostiach,
než na ktoré boli určené, znehodnocovať ich, poškodzovať a hanobiť ich.
4. Za uloženie a ochranu symbolov obce pred ich zneužitím
alebo odcudzením zodpovedá
starosta obce.
5. Porušením ustanovení tohoto nariadenia sa občania dopúšťajú priestupku podľa zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov. Priestupky budú postihované v zmysle citovaného zákona.
6. Kontrolou dodržiavania tohoto nariadenia sú poverení poslanci OZ a pracovníci obecného
úradu.

Tretia časť
ORGÁNY SAMOSPRÁVY
§8
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce sú :
a) obecné zastupiteľstvo (OZ)
b) starosta
2. OZ podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov zriaďuje
stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, ktorými sú:
a) rada OZ
b) komisie
a určuje im náplň práce. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva
OZ. Práva a povinnosti hlavného
kontrolóra upravuje § 18 zák.
SNR č. 369/90 Zb. v znení zmien
a doplnkov.

§9
Obecné zastupiteľstvo

1. OZ je zastupiteľský zbor obce
Turík zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Turík.
2. OZ v Turíku má 5 poslancov.
3. Funkčné obdobie poslancov,
ich práva a povinnosti vymedzujú osobitné zákony.

§ 10

Úlohy obecného zastupiteľstva
1. OZ rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce
Turík a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4
Zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
2. OZ si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
3. 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
obce, uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa
obecnej samosprávy stanovuje
Rokovací poriadok OZ v Turíku.

§ 11
Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce
je starosta. Funkcia starostu je
verejná. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Spôsob
voľby starostu upravuje osobitný
zákon.
2. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce,
v administratívnych vzťahoch
je správnym orgánom ( § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov).
3. Starosta rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím
OZ vyhradené OZ.

§ 12
Zástupca starostu

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je vymenovaný a odvolávaný starostom.
2. Zástupca starostu zastupuje
starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti
na výkon funkcie, nesmie však
zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (par. 13 ods. 4 zák.
SNR č. 369/90 Zb. v znení zmien
a doplnkov) a právne úkony,
ktorými sa mení rozsah práv a
povinností obce a ktorými sa zakladajú, menia alebo rušia práva
a povinnosti právnických a fyzických osôb, môže pri krátkodobej
neprítomnosti starostu urobiť len
ak neznesú odklad, alebo ak má k
tomu výslovné poverenie.

§ 13
Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z
pôsobnosti obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra
obce je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca
b) starostu
c) člena orgánu právnickej osoby založenej obcou
d) iného zamestnanca obce.
3. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov
návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci
obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a
k návrhu záverečného účtu obce
pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne
správu o kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendár-

neho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
alebo zo štrukturálnych fondov
Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak
ustanovuje osobitný zákon,16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené
osobitným zákonom.

§ 14
Komisie obecného
zastupiteľstva

1. Komisie zriaďuje ako stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OZ.
2. Obecné zastupiteľstvo volí
na svojom zasadnutí predsedov
komisií, ktoré rozhodlo zriadiť.
Predsedom každej komisie je
vždy poslanec OZ. OZ volí tiež
členov komisií. Zároveň OZ vymedzuje úlohy komisií. OZ môže
podľa potreby komisie zlučovať,
rozčleňovať alebo zrušiť. Každá
komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej rokovania a riadi
ich priebeh,
- pripravuje program rokovania
komisie,
- zostavuje plán činnosti,
- zastupuje komisiu navonok.

Štvrtá časť
ZAPOJENIE OBČANOV DO
ČINNOSTI SAMOSPRÁVY
§ 15
Obyvatelia obce, ich práva
a povinnosti

1. Obyvateľom obce Turík je
osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt.
2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.
Tieto sú zakotvené v ustanovení § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov.
3. Na samospráve obce sa má
právo podieľať aj ten, kto má na
jej území nehnuteľný majetok
alebo v obci platí miestnu daň
alebo miestny poplatok, alebo je
v obci prihlásený na prechodný
pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo
obce. Tieto osoby však nemajú
právo voliť orgány samosprávy
obce a byť do nich zvolení a nemajú právo hlasovať o dôležitých
otázkach života a rozvoja obce
(miestne referendum).

§ 16
Samospráva obce Turík

1. Obec samostatne rozhoduje
a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako
jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto
úkony nevykonáva štát alebo iná
právnická alebo fyzická osoba (§
4 ods.1 zák. SNR č. 369/90 Zb.v
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znení zmien a doplnkov).
2. Samosprávu obce Turík
vykonávajú obyvatelia obce
prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) hlasovaním obyvateľov
obce,
c) verejným zhromaždením
obyvateľov obce.
3. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje
zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia, ktoré sú po
schválení obecným zastupiteľstvom na 15 dní zverejňované na
úradnej tabuli obce umiestnenej
pri obecnom úrade a na internetovej stránke obce. Po nadobudnutí účinnosti sú na požiadanie k
nahliadnutiu na obecnom úrade.
Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy obec koná
podľa zákonov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov,
v ostatných prípadoch sa riadi aj
uzneseniami vlády a internými
normatívnymi predpismi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
Postup pri príprave materiálov
a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly plnenia týchto
nariadení stanovuje zákon, tento
štatút a Rokovací poriadok OZ v
Turíku.
4. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v
zák. SNR č. 369/90 Zb. - § 4 ods.
3 v znení zmien a doplnkov, v
ďalších osobitných zákonoch a
všeobecne záväzných právnych
predpisoch.

§ 17
Hlasovanie obyvateľov
obce

1. OZ vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie
alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov
obce aspoň 40% oprávnených
voličov.
2. OZ môže vyhlásiť hlasovanie
obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
3. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa ho
zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov
hlasovania obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási
výsledky hlasovania obyvateľov
obce do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

§ 18
Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

1. Na prerokovanie obecných
vecí môže OZ zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce
alebo jeho časti.

2. OZ zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho
časti vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
- ak o to požiadajú 2 poslanci
OZ.
3. OZ sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke týkajúcej sa obce na
verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4. Podmienky organizovania a
uskutočňovania verejného zhromaždenia OZ aktuálne upraví
podľa situácie v čase, kedy sa má
verejné zhromaždenie konať.
5. Verejné zhromaždenie sa
zvoláva oznámením na úradnej
tabuli obce a vyhlásením v obecnom rozhlase. O prerokovanej
problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná listina prítomných
obyvateľov obce, resp. časti obce.

Piata časť
RIADENIE OBECNEJ
SAMOSPRÁVY
§ 19
Organizácia obecného
úradu

1. Výkonným orgánom OZ a
starostu obce je obecný úrad zložený z pracovníkov obce.
2. Obecný úrad:
- zabezpečuje písomnú agendu
všetkých orgánov obce,
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie
OZ a komisií,
- vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom
konaní,
- vykonáva nariadenia, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu,
- koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
- organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
3. Prácu obecného úradu vedie
a organizuje starosta obce podľa pracovného poriadku, ktorý
schvaľuje OZ. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových
prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na
jeho činnosť určuje OZ.

Šiesta časť
§ 20
Majetok obce

1. Majetok obce Turík tvoria
veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2. Orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako
aj vo vlastníctve iných fyzických
alebo právnických osôb, ktorý
bol obci zverený v prospech rozvoja obce, občanov a ochrany a
tvorby životného prostredia.
3. Orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a
zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
- udržiavať majetok,
- chrániť majetok pred poško-

dením, zničením, stratou alebo
zneužitím,
-používať
všetky
právne
prostriedky na ochranu majetku,
vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených
záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej
evidencii v súlade s platnou úpravou.
4. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku,
povoliť lotériu alebo inú podobnú
hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Za používanie majetku obce
možno vyberať poplatky v súlade
s platnou právnou úpravou.
6. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach)
obce v mene obce Turík koná starosta.
7. OZ môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a
príspevkové organizácie, ako aj
právnické osoby s majetkovou
účasťou obce v súlade s platnou
právnou úpravou. Podrobný postup ich zakladania a vymedzenie ich práv obecné zastupiteľstvo upraví všeobecne záväzným
nariadením.
8. Podrobnosti o hospodárení a
nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Turík“.

Siedma časť
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE
VZŤAHY
§ 21
Vzťah obce k okolitým
obciam a mestám

1. Veci spoločného záujmu obce
Turík a okolitých miest a obcí riešia obce s okolitými mestami a
obcami podľa § 20 zákona SNR
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov.
2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať
združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť
členom medzinárodných združení miestnych orgánov podľa §
21 zákona SNR č.369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 22
Vzťahy so štátom,
s právnickými a fyzickými
osobami, s politickými
stranami a hnutiami
a občianskymi združeniami

1. Obec pri plnení svojich úloh
spolupracuje s orgánmi štátu a
to najmä s obvodným a krajským
úradom, spoločným stavebným
úradom s vyšším územným samosprávnym celkom, špecializovanými úradmi štátnej správy,
právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi
orgánmi (prokuratúrou, súdom,
políciou a pod.).
2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a v
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prospech obce s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami
a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na území obce.
Ôsma časť
§ 23
Čestné občianstvo obce
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie
jej dobrého mena vo svete alebo
ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
môže OZ udeliť Čestné občianstvo obce Turík.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje OZ spravidla na
návrh starostu 3/5 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 vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí
OZ.

§ 24
Odmeny

OZ spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných
prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným
obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch
samosprávy a významný podiel
na rozvoji obce.

Deviata časť
§ 25
Dobrovoľný hasičský zbor

1. V obci Turík funguje v súčasnosti dobrovoľný hasičský
zbor. Jeho činnosť sa riadi zásadami ministerstva vnútra SR č.
169/2002 Z.z. o hasičských jednotkách.
2. Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ.
3. Veliteľ obecného hasičského
zboru zodpovedá za svoju činnosť
starostovi a OZ.
4. Obecný hasičský zbor:
- vykonáva hasebné práce pri
zdolávaní požiarov na území
obce a poskytuje
pomoc hasičským a záchranným jednotkám pri sústreďovaní
síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia
obce,
- vykonáva technické zásahy
pri ohrození života a zdravia,
- poskytuje technickú pomoc a
podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a iných mimoriadnych
udalostí,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy hasičských
jednotiek,
- vedie predpísanú dokumentáciu hasičskej jednotky,
- podieľa sa na plnení úloh na
úseku civilnej ochrany,
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu.

Desiata časť
§ 26
Pomoc obyvateľom pri
mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť
obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou
alebo inou podobnou udalosťou,
najmä zabezpečiť mu prístrešie,
stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej
potreby vyžaduje od fyzických
a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane
pred povodňami.
3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu
jeho majetku a vypracúva plány
záchranných prác.
4. Obec je povinná pomáhať pri
likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v
spolupráci s PZ a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a
organizáciami štátu.

§ 27
Pomoc obci pri
mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
ak osobitný zákon neustanovuje
inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo
vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť
do 3 mesiacov odo dňa zistenia
nákladov, najneskôr do 2 rokov
od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Jedenásta časť
§ 28
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

1. Štatút obce Turík je základnou právnou normou obce Turík.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce
musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. Štatút obce Turík bol schválený Obecným zastupiteľstvom v
Turíku dňa 30. júna 2015 uznesením OZ.
4. Štatút obce Turík nadobúda
účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli, t.j. 16. júla
2015
V Turíku dňa 26. mája 2015

Mgr. Stanislav Krakovský,
starosta obce Turík

