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Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tento

ŠTATÚT OBCE RUDŇANY
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento štatút obce Rudňany je základným normatívnym a organizačným predpisom obce. 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
Územie obce Rudňany tvorí jej katastrálne územie.

Článok 3
Symboly obce
1) Obec používa tieto symboly:
a) erb obce,
b) vlajka obce,
c) pečať obce.
2) Erb obce Rudňany:
V striebornom štíte tri zelené smreky, vyrastajúce z vrcholov zeleného trojvršia s bočnými
ustupujúcimi kopcami a stredným preloženým zlatými skríženými baníckymi kladivkami –
bicím a rozpájacím. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Rudňany tvorí prílohu č.1
štatútu.
3) Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení ocenenia obce,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Rudňanoch,
e) na označení hraníc územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
h) na rovnošatách členov dobrovoľného hasičského zboru a obecnej polície,
i) na označení vozidiel obce.
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4) Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia
alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností.
Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie
výlučne starosta.
5) Erb obce sa nepoužíva pri bežnej korešpondencii a pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej
správy.
6) Subjekty požívajúce erb spôsobom podľa ods. 3 a 4 sú oslobodené od platenia poplatku.
7) Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu
používať symboly obce len so súhlasom obce.
8) Právo použiť a používať erb obce v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 3 a 4 je viazané na
súhlas starostu obce. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca
o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia
erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia)
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
9) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie
neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
10) Obec Rudňany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce,
ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.
11) Vlajka obce Rudňany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (3/10), zelenej
(1/10), žltej (2/10), bielej (1/10) a zelenej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Podrobné a záväzné vyobrazenie
vlajky obce Rudňany tvorí prílohu č. 2 štatútu.
12) Vlajku obce Rudňany používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a
oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru a to vyvesením na budovách,
v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie
vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
13) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe
miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
14) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (v zmysle zákona
o štátnych symboloch SR a ich používaní).
15) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
- vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
- na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný
závoj a podobne.
16) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ju použila alebo používa.
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17) Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer strán však nie je záväzne
stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že
kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je
vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Podrobné a záväzné vyobrazenie tvorí prílohu č. 3 štatútu.
18) Krátka zástava obce Rudňany je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je
vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
19) Koruhva obce Rudňany predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený
k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.
Podrobné a záväzné vyobrazenie tvorí prílohu č. 4 štatútu.
20) Znaková zástava obce Rudňany má podobu takmer štvorca, jej výška sa však skutočnosti rovná
(proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Podrobné a záväzné vyobrazenie tvorí prílohu č. 5 štatútu.
21) Kombinovaná alebo tiež „veľká“ koruhva obce Rudňany predstavuje spojenie koruhvy so
znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Podrobné a
záväzné vyobrazenie tvorí prílohu č. 6 štatútu.
22) Štandarda má medzi ostatnými symbolmi osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným
z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce.
Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch,
štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou
technikou. Podrobné a záväzné vyobrazenie štandardy starostu tvorí prílohu č. 7 štatútu.
23) Pečať obce Rudňany tvorí erb obce Rudňany s kruhopisom: "OBEC Rudňany" podľa prílohy č.
8 štatútu.
24) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie čestného občianstva, na
pečatenie významných listín, dokumentov, zmlúv a podobne.
25) Pečať uschováva starosta obce.

Článok 4
Orgány obecného zastupiteľstva
1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva ako svoje stále alebo dočasné
orgány.
2) Stálymi komisiami obecného zastupiteľstva sú:
a) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
b) komisia ochrany verejného poriadku,
c) komisia sociálna, zdravotná a bytová,
d) komisia pre kultúru, šport a školstvo,
e) komisia pre životné prostredie a výstavbu,
f) komisia pre rozpočet a majetok obce,
g) komisia pre rómsku problematiku.
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(3) Rokovanie komisie pre ochranu verejného záujmu upravuje samostatný rokovací poriadok.

Článok 5
Konanie v mene obce
1) V mene obce koná starosta, ktorý je jej štatutárnym orgánom.
2) Starosta môže riadením niektorých konkrétnych záležitostí v stanovenom rozsahu poveriť
zástupcu starostu.
3) Starosta môže na konanie v mene obce poveriť niektorého zo zamestnancov obce, napr. na
zastupovanie obce v určitej veci pred inými orgánmi.

Článok 6
Vnútroorganizačné normy obce
Starosta obce vydáva vnútroorganizačné normy obce, ako sú príkazy alebo smernice tam, kde to
vyžaduje právny predpis alebo kde je žiaduce niektoré vzťahy podrobnejšie upraviť takouto formou.

Článok 7
Vybavovanie sťažností
1) Sťažnosti vybavuje hlavný kontrolór obce.
2) Hlavný kontrolór obce vedie evidenciu sťažností a petícií.

Článok 8
Prenesenie niektorých právomocí na obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo si v súlade s § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vyhradilo rozhodovať o týchto otázkach:
a) schvaľovať nadobúdanie nehnuteľností,
b) schvaľovať správy o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Článok 9
Obecná polícia
V obci je zriadená obecná polícia, ktorej podrobnejšiu úpravu obsahuje osobitné všeobecne záväzné
nariadenie.
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Článok 10
Dobrovoľný hasičský zbor
Obec zriadila a podporuje dobrovoľný hasičský zbor obce, na činnosti ktorého sa materiálne aj
finančne podieľa.

Článok 11
Kronika obce
1) Obec vedie svoju kroniku, pričom zápisy do nej sa uskutočňujú minimálne raz ročne po skončení
kalendárneho roka a obsahujú najvýznamnejšie udalosti v živote obce. Súčasťou kroniky môže
byť aj príslušný sprievodný materiál (fotografie, listiny a pod.).
2) Záznamy do kroniky vykonáva kronikár obce, ktorého menuje obecné zastupiteľstvo.

Článok 12
Ocenenia obce
1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto ocenenia:
a) Čestné občianstvo obce Rudňany,
b) Cena obce Rudňany,
c) Cena starostu obce Rudňany,
2) Evidenciu o udelení ocenení vedie obecný úrad.
3) Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Rudňany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám
udelené.
4) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu
jeho záujmov, a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce
Rudňany.
5) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
6) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno
vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
7) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje
do Pamätnej knihy obce Rudňany.
8) Cena obce Rudňany sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
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b) činnosť osôb alebo organizácií, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb alebo organizácií pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho
občanov.
9) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne
aj občania obce prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne
odôvodnené. O udelení ceny obce rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
10) Cenu obce Rudňany tvorí plaketa s erbom obce a peňažný dar v hodnote, ktorú schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.
11) Cena obce Rudňany sa môže udeliť ročne najviac 3 krát.
12) Cena obce Rudňany sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 3
rokov.
13) Výnimočne sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa
ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
14) Cena starostu obce Rudňany udeľuje starosta obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
obce.
15) Cenu starostu obce Rudňany tvorí vecný alebo peňažný dar v hodnote, ktorú schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
16) Návrh na udelenie ceny starostu obce môžu predkladať starostovi aj poslanci obecného
zastupiteľstva.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1) Štatút obce Rudňany je základnou právnou normou obce. 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) Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Rudňany účinný od 01.02.2019.
4) Štatút obce Rudňany bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/2022
21.03.2022 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2022.

Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce
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dňa

Prílohy štatútu
Príloha č. 1
ERB OBCE RUDŇANY
V striebornom štíte tri zelené smreky, vyrastajúce z vrcholov zeleného trojvršia s bočnými
ustupujúcimi kopcami a stredným preloženým zlatými skríženými baníckymi kladivkami – bicím
a rozpájacím.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu. I keď v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej
erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbmi miest a obcí,
a teda pri publikovaní erbu obce Rudňany v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova
upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a
striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom
vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šrafovaním, zlatá sa vyjadrí bodkovaním a strieborná ostane voľná.

Vyobrazenie
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Príloha č. 2
VLAJKA OBCE RUDŇANY
Vlajka obce Rudňany pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (3/10), zelenej
(1/10), žltej (2/10), bielej (1/10) a zelenej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vyobrazenie
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Príloha č. 3
ZÁSTAVA OBCE RUDŇANY
Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer strán však nie je záväzne
stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje
na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym
rahnom (ak ide o koruhvu).

Vyobrazenie
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Príloha č. 4
KORUHVA OBCE RUDŇANY
Koruhva obce Rudňany predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený
k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.
Vyobrazenie
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Príloha č. 5
ZNAKOVÁ ZÁSTAVA OBCE RUDŇANY
Znaková zástava obce Rudňany má podobu takmer štvorca, jej výška sa však skutočnosti rovná
(proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.
Vyobrazenie
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Príloha č. 6
VEĽKÁ KORUHVA OBCE RUDŇANY
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Rudňany predstavuje spojenie koruhvy so znakovou
zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
Vyobrazenie
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Príloha č. 7
ŠTANDARDA STAROSTU OBCE RUDŇANY
Štandarda má medzi ostatnými symbolmi osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným
z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel
je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda
existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.
Vyobrazenie
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Príloha č. 8
PEČAŤ OBCE RUDŇANY
Pečať obce Rudňany tvorí erb obce Rudňany s kruhopisom: "OBEC RUDŇANY".
Vyobrazenie
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