
Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie obce Neverice 

  

Informácie, ktoré Obec Neverice zverejňuje povinne v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Obec Neverice je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje 

občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec Neverice je právnickou osobou v súlade s § 

1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá 

za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 

príjmami. Obec Neverice samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou 

obce a majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe.  

 

Obec Neverice pri výkone samosprávnych funkcií najmä: 

 vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 

obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

 zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 

 rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 

 usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva 

súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva 

záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych 

pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

 zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene 

a verejného osvetlenia,  

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na 

vzdelávanie, kultúru a šport, 

 plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje 

nariadením pravidlá času predaja v obchode,  

 obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, 

koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy 

rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

 organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

 zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 

 zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o 

zachovanie prírodných hodnôt, 

 vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 

 vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku. 



Územie obce Neverice má katastrálnu rozlohu 596 ha. Názvy ulíc v obci : Hlavná, Beladická, 

Fundušská, Slávičia, Spojovacia, Družstevná, Športová, Pod gaštanmi, Myjavská, Školská, 

Nitrianska, Ladická.  

Obec Neverice má dva orgány, ktorými sú: 

 obecné zastupiteľstvo 

 starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Neverice, najmä je mu 

vyhradené: 

 určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním, 

 schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný 

účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 

§ 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí 

ručiteľského záväzku, 

 schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 

života obce, 

 rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných 

predpisov, 

 určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky, 

 vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce 

a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 

 uznášať sa na nariadeniach, 

 schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom 

združení podľa § 21 ods. 1, 

 určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, 

 schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov, 

 zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj 

schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 

 schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 

 zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 

 udeľovať čestné občianstvo obce a ceny, 

 ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 

Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov v počte 7. 

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom je starosta obce Milan Kováč. Starosta obce 

je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch 



zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. 

 

Starosta obce: 

 zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia, 

 vykonáva obecnú správu, 

 rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu, 

 zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, ak tým 

v jednotlivých prípadoch nepoverí (nesplnomocní) zástupcu starostu alebo iných 

zodpovedných pracovníkov obecného úradu, 

 vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 

organizačného poriadku OcÚ, 

 uschováva obecnú pečať a vlajku obce, 

 používa obecné insígnie, 

 podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo iné práva obce, 

 predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu starostu.  

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Je zložený zo 

zamestnancov obce a zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, 

starostu. Organizačnú štruktúru obecného úradu určuje starosta. 

 


