
Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove na základe § II ods. 3 písm. ch) zák. SNR c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva p~ územie (katastrálne územie) obce
NIžNý KRUCOV tento i :.' .

v, v, v

STATUT OBCE NIZNY KRUCOV
(ORGANIZACNÝ PORIADOK OBCE)

PRVÁ HLAVA

§ 1 - Úvodné ustanovenia

(1) v obecnej samosprávy, ich vnútorno všeobecne známymi právnymi predpismi najmä postavenie a
pôsobnost obce, práva a povinnosti obyvatelov obce, základné zásady hospodárenia a financovania,
nakladania s majetkom obce, dalej postavdaleja pôsobnost obecného zastupitelstva, starostu a
dalšich orgádalšichcnej samosprávy, ich vnútomú štruktúru, delbu práce medzi nimi, formy a metódy
ich práce, rieši tiež širšie vztahy obce, symboly obce, udelQya.hiacestného obcianstva, cien obce a
odmien. . .

(2) Štatút obce Nižný Krucov je základným normativno-právnym a organizacným predpisom obce.

§ 2 - Postavenie obce Nižný Krucov

(1) Obec Nižný Krucov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci
obcanov, ktori majú na jej územi trvalý pobyt. Územie ob~e l\JižnýKrucov tvori katastrálne územie.
Akékolvek zmeny územia obce Nižný Krucov možno vykonat len v súlade s osobitnými právnymi
predpismi.

(2) Obec Nižný Krucov je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so
svojimi financnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami
obce a organizacnými predpismi obce. Obec Nižný Krucov môže hospodárit a nakladat aj s majetkom
štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Nižný Krucov môže nakladat
aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokial bola k takémuto nakladaniu
zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3) Obec Nižný Krucov má právo na svoje obecné symboly.
(4) Ukladat obci Nižný Krucov povinnosti alebo zasa'novatdo jej,opráyneni možno len zákonom.

§ 3 - Obyvatelia obce Nižný Krucov, ich práva a povinnosti

(1) Obyvatelom obce Nižný Krucov je obcan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého
pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upravif bližšie podmienky inštitútu trvalého
pobytu na územi obce v osobitnom všeobecnom záväznom nariadenI.

(2) Obyvatelia obce sa zúcastnujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práva povinnostI. Tieto
sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeni v zneni neskoršich zmien a doplnkov.

(3) Obec má voci obcanom povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Na samospráve obce sa má právo podielat aj ten, kto má na jej územi nehnutelný majetok alebo v

obci trvalo pracuje a plati miestnu dan alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej
prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má cestné obciaQstvoobce. Tieto osoby však nemajú
právo volit orgánysamosprávy obce a byt'do nich zvolení a dalej nemajú právo hlasovat o dôležitých
otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).



(5) Obec je povinná poskytnút obyvatelovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalostou, najma zabezpecit' mu
pristrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6) Obec poskytuje sociálne výpomoc a využiva podpomé mechanizmy na úseku sociálnych veci v súlade
s platnou právnou úpravou. Za tým úcelom môže vydat' samostatné zásady, ktoré budú obsahovat
bližšie podmienky poskytovania výpomoc a podpomých meéhanizmov.

§ 4 - Samospráva obce Nižný Krucov

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutocnuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak
osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 ods. 1 s
použitim § 28 ods. 1 a 2 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich zmien a
doplnkov).

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) hlasovanim obyvatelov obce,
c}Verejnýmzhromaždenim obyvatelov obce.

Popri týchto formách môže obec využivat aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informativne
stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byt splnené podmienky uvedené v
osobitných právnych predpisoch.

(3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovat s podnikatelskými právnickými a fyzickými
osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvijajúcimi
cinnost' v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvatelov.obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s
ostatnými podnikatelskými subjektami, ktorých cinnost má alebo môže mat dosah a význam pre obec,
najma z pohladu zabezpecenia jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné
nariadenia ("nariadenia"). Nariadenia obce nesmú odporovat ústave ani zákonom. Vo veciach, v
ktorých obec plni úlohy štátnej správy, môže vydat nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a
v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovat ani inému všeobecne záväznému právnemu
predpisu. Postup pri priprave materiálov a podkladov, pri prijímani nariadení obce, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly plnenia týchto nariadeni stanovuje zákon, tento štatút a Rokovaci poriadok Obecného
zastupitelstva v Nižnom Krucove.

(5) Obec je povinná vykonávat svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeni v znení neskoršich zmien a doplnkov - najma v § 4 ods. 3, v dalšich osobitných
zákonoch a všeobecne závazných právnych predpisoch.

Druhá hlava - MAJETOK OBCE NiŽNÝ KRUCOV

§5

(1) Majetok obce Nižný Krucov tvoria všetky hnutelné a nehnutelné veci vo vlastnictve obce a všetky
pohladávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp.
vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr.
zák. SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni zmien a doplnkov, zák. NR SR c. 181/1995 Z. z. o
pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zverit svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila
alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musi upravit v
zakladatelských, resp. zriadovatelských listinách týchto subjektov.

(2) Majetok obce Nižný Krucov sa použiva najma:
- pre verejné úcely,
- na podnikatelskú cinnost,
- na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnutelného majetku obce je neprípustné, pokial to nevylucujú osobitné predpisy. V každom
jednotlivom prípade je obec povinná zabezpecit a vytvorit také podmienky, ktoré nebudú zjavne
nevýhodné pre obec -napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola
odovzdávaná, o možnosti aktívneho podielania sa na chode a cinnosti týchto subjektov apod.



(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné úcely (najma miestnekornunikácie a iné verejné priestranstvá)je
verejne pristupný a možno ho obvyklým spôsobom použival', ak jeho použivanie obec neobmedzila.

(4) Majetok obce urcený na podnikatelskú cinnost slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a
právnické osoby založené obcou alebo na dalšie možné formy podnikatelskej cinnosti v súlade s
platnou právnou úpravou - najma Obchodným a Obcianskym zákonnikom.

(5) Majetok obce urcený na výkon samosprávy obce možno použit na plnenie závazkov a uspokojovanie
potrieb obce a na cinnost samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžit aj ako majetkový
základ pre neziskové formy cinnosti obce - pri zakladani nadácii, penažných fondov, vzdelávacich
fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v l'Jižnom Krucove v súlade s platnou
právnou úpravou.

(7) Obec vystupuje v majetkových vztahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednost z týchto
vztahov vyplývajúcu, pokiaf osobitné predpisy neustanovujú inak.

§6

(1) Obec ajej orgány, subjekty s majetkovou úcastou obce sú povinné hospodárit 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 a jej obcanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou úcastou obce sú povinné majetok obce zveladovat, chránit, zhodnocovat
a zásac;inenezmenšený zachovávat.

Sú povinné najmä:

- udržiavat a užívat majetok,
- chránit majetok pred poškodením, znicením, stratou alebo zneužitím,
- používat všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane vcasného. uplatnovania svojich práv
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
-viest majetok v predpísanej evidencii v sÚlade s platnou úpravou.

(3) Na rozmnoženie, zveladovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovat obecnú zbierku, povolit lotériu
alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce, Nižný Krucov koná v jej mene navonok starosta
obce Nižný Krucov.

§7

(1) Obecné zastupitelstvo môže zakladat, zriadovat a kontrolovat rozpoctové a príspevkové organizácie, ako aj
právnické osoby s majetkovou úcastou obce.

(2) Podrobný postup zakladania, zriadovania a kontroly rozpoctových a príspevkových organizácií a vymedzenie
ich práv a povinností upraví obecné zastupitelstvo v~amostatných zásadách.

(3) Právnické osoby s majetkovou úcastou obce obec zakladá, resp. zriaduje v súlade s platnou právnou úpravou.
Pritom musí dbat na to, aby v cinnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj cinnosti samosprávneho charakteru,
a aby cinnost týchto subjektov napomáhala všestrannémurozvoju obce.

§8

(1) Za použivanie majetku obce možno vyberat dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§9
(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce

Nižný Krucov", ktoré schvaluje Obecné zastupiteltvo v Nižnom Krucove (§ 9 zák. SNR c. 138/1991Zb.
o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
majetokobceNižnýKrucov, .

nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
postup prenechávania majetku obce do užívania fYzickýma právnickým osobám,
správu majetku obce,



hospodárenie a nakladanie s pohladávkami a majetkovými právami obce,
nakladanie s cennými papiermi,.aukcný predaj vecí,
kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,
odpustenie pohladávok obce.

Tretia hlava- FINANCOVANIEA ROZPOCET NiŽNÝ KRUCOV

§ 10 -Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných prijmov.
(2) Obec môže financovat svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami prip. s inými

právnickýmia fyzickýmiosobami. Obec môže financovat zabezpecovanie svojich potrieb aj zo zisku,
resp. z výnosovjednotlivýchsubjektovobce, priptých,kdeobec má majetkovýaleboinývklad.

(3) Obci môžubyt poskytnutédotácieso štátnehorozpoctuSlovenskejrepubliky.Rozsahúcelovýcha
neúcelovýchdotáciiupravujúkaždorocnerozpoctovépravidláSlovenskejrepubliky.

§ 11 - Rozpocet

(1) Základom financného hospodárenia obce je rozpocet obce zostavovaný na obdobie jedného
kalendámeho roka a schvalovaný Obecným zastupitelstvom v Nižnom Krucove. Obecné
zastupitelstvo schvaluje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho cerpanie a schvaluje záverecný úcet obce.

(2) Pred schválenim sa rozpocet obce musi zverejnit najmenej na pätnást dni na úradnej tabuli v obci,
aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadrit (§ 9 ods. 3 zák. SNR C. 369/1990 Zb. v zneni zmien a
doplnkov). To isté sa týka záverecného úctu obce.

(3) Rozpocet obce obsahuje prijmovú a výdavkovú cast. Prijmovú cast rozpoctu obce tvoria najmä:
prijmy z miestnych dani a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpoctových a prispevkových
organizácii, iných subjektov s majetkovou úcastou obce, dotácie zo štátneho rozpoctu a podiel na
daniach. Výdavkovú cast rozpoctu tvoria najmä: výda'lky na výkon samosprávnych funkcii obce,
výdavky na údržbu majetku obce a investicné výdavky.

(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnút o zavedení verejnej
dávky (prispevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovolnej zbierky alebo o prijati úveru
alebo pôžicky. O zavedeni verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovanim. O vyhláseni
dobrovolnej zbierky alebo o prijati úveru rozhoduje obecné zastupitelstvo na návrh starostu.

(5) Prebytkyrozpoctuobcemôžnopreviestdo rozpoctuobcena dalšíkalendámyrok. .

(6) Úctovnictvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o financných
vztahoch k štátnemu rozpoctu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v
Komáranoch. Hospodárenie s prostriedkami rozpoctu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi -
rozpoctovými pravidlami Slovenskej republiky na príslušný rok.

(7) Obec môže využivat ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatlva na podporu
ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia penažných fondov obce obsahuje
záverecný úcet obce, ktorý schvaluje obecné zastupitelstvo.

(9) Rocnú úctovnú závierku obce overuje auditor. (§9 ods. 6 zák. SNR C. 369/1990 Zb. v znení zmien a
doplnkov).

§ 12 - Rozpoctové provizórium

(1) Ak nebude rozpocet obce na prislušný rok schválený pred prvým januárom rozpoctového roka, riadi
sa rozpoctové hospodárenie v case od 1. januára rozpoctového roka do schválenia rozpoctu obecným
zastupitelstvom rozpoctovým provizóriom.

(2) Rozpoctové príjmy a výdavky lIskutocnené v case rozpoctového provizória sa zúctujú do rozpoctu
obce po jeho schváleni v obecnom zastupitelstve.



(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v obdobi rozpoctového provizória obsahujú "Zásady nakladania s
financnými prostriedkami obce Nižný Krucov ", ktoré schvaluje Obecné zastupitelstvo v Nižnom
Krucove.

Štvrtá hlava - ORGÁNY OBCE NiŽNÝ KRUCOV

§ 13 - Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce Nižný Krucov sú:
a) obecné zastupitelstvo,
b) starosta obce.

(2) Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove zriad'uje podla potreby alebo podla osobitných predpisov svoje
orgány, ktorými sú najmä:
a) komisie obecného zastupitelstva,
b) obecný úrad \tNižnom Krucove.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupitelstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR
c. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(3) Obecné zastupitelstvo podla potreby zriaduje aj iné stále alebo docasné výkonné a kontrolné orgány a urcuje
imnáplnpráce. .

(4) Obec Nižný Krucov zriaduje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou -napr. pod!'azák. NR
SRc. 263/1993Z. z. o verejnomobstarávanív zneníneskoršíchzmiena doplnkovapod.

§ 14 - Obecné zastupitel'stvo obce Nižný Krucov

(1) Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove je zastupitelský zbor obce Nižný Krucov zložený z poslancov
zvolených v priamych volbách obyvate!'mi obce Nižný Krucov. Spôsob volieb .do obecného zastupitelstva je
upravený v osobitnom právnom predpise.

(2)Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove má 5 poslancov.
(3)Funkcné obdobie poslancov koncí zložením slubu poslancov novozvoleného obecného zastupitelstva.

§ 15~-Úlohy obecného zastupitel'stva

(1) Obecné zastupitelstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Nižný Krucov a
vykonáva svoju vyhradenú právomoc podla § 11 ods. 3 SNR c. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadeni v
zneni neskoršich zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupitelstu je vyhradené najmä:
a) urcovat zásady hospodárenia a nakladania s majetKom obce, s majetkom štátu a iných právnických

a fy~ických osôb, docasne prenechaným do hospodárenia obce, schvalovat najdôležitejšie úkony týkajúce sa
tohto majetku a kontrolovat hospodárenie s ním,

b) schvalovat rozpocet obce a jeho zmeny, kontrolovat jeho cerpanie a schva!'ovat záverecný úcet,
c) schvaJ'ovat územný plán obce alebo jeho castí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovat o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podl'a osobitných predpisov, pokia!'

sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvatelov obce podla § II a ods. 1 písm. bl zák.
SNR c. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej
dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvatelov obce podl'a § II
a ods. l písm. cl cit. zák.~

e) urcovat náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovat o prijatí úveru
alebo pôžicky,

t) .Vyhlasovat hlasovanie obyvatelov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávat verejné
zhromaždenia obcanov,

g) uznášat sa na nariadeniach obce,

h) urcovat organizáciu obecného úradu a urcovat plat hlavného kotrolóra obce, ch) schvalovat poriadok
odmenovania pracovníkov obce ako aj dalšie predpisy,



i) zakladat, zriadovat a kotrolovat rozpoctové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou
úcastou obce,

j) schvalovat združovanie obecných prostriedkov a cinností a úcast v združeniach,
k) zriadovat orgány potrebné na samosprávu obce a urcovat nápln ich práce,
I) udelovat cestné obciastvo obce, vyznamenania a ceny,
m) schvaloovat zmluvné prevody vlastníctva nehnutelného majetku,
n) schvalovat zmluvné prevody vlastníctva hnutelného majetku nad hodnotu 20.000 Sk,
o) schvalovat nakladanie s majetkovými právami nad 10.000 Sk,
p) schvalovat aukcný predaj vecí,
r) stanovovat farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,
s) schval'ovat štatút obce,
t) urcovat plat starostu obce v rozsahu a v súlade s osobitnou právnou úpravou.

(3) Obecné zastupitelstvo si môže vyhradit rozhodovanie o akejkolvek dalšej otázke života obce, pokial
má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.

(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupitelstva, najma prípravu a obsah rokovania,
prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne
závazných nariadení obce, uznesení obecného zastupitelstva, spôsob kotroly plnenia uznesení a
zabezpecovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného
zastupitelstva v Nižnom Krucove.

§ 16 - Starosta obce

(1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v
priamych volbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vztahoch obce a v pracovno-
právnych vztahoch pracovníkov obce, v administratívnych vztahoch je správnym orgánom (par. 13
ods. 3 zák. SNR c. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov), v danových a
poplatkových vztahoch je danovým orgánom (par. 1 zák. SNR c 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení zmien a doplnkov.

(3) Starosta najma:
a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupitelstva,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok -vo vztahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fYzickýmosobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným

rozhodnnutím obecného zastupitel'stva vyhradené obecnému zastupitelstvu,
e) uschováva obecnú pecat a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
t) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupitelstva.

(4) Starosta môže pozastavit výkon uznesenia obecného zastupitelstva ak sa domnieva, že odporuje
zákonom alebo je pre obec zjavne ~evýhodné.

§ 17 - Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkcné obdobie obecným zastupitelstvom, a to
z poslacov obecného zastupitelstva.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu pocas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon
fukcie. Obecné zastupitelstvo môže zástupcu starostu kedykolvek odvolat.

(3) Zástupca starostu pocas neprítomosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupitelstva,
b) nesmie zasahovat do výlucnej pôsobnosti starostu (par. 13 ods. 3 zák. SNR c. 369/1990 Zb. v znení zmien

a doplnkov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s cinnostou obecného zastupitelstva a so zabezpecením chodu obec. úradu

(4) Zástupca starostu zabezpecuje prípravu zasadnutí obecného zastupitelstva po stránke vecnej a
obsahovej náplne.

(5) Zástupca starostu v súcinnosti s obecným úradom koordinuje cinnost všetkých komisii obecného
zastupitelstva a poskytuje poslancom a clenom komisii informácie pre plnenie ich úloh.



(6) Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje OrganizCjcnýporiadok Obecného úradu v
Nižnom Krucove.

§ 18 - Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór je pracovník obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti
obce.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlucitelná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupitelstva,
funkcie v štátnej správe, dalej v dozornej rade podnikatelského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom
kontrolnom orgáne obce.

(3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp~vo vlastníctve iných právnických

alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- úctovníctva a iných pokladnicných operácii na obecnom úrade,
- hospodárenias financnými zdrojmi obce,
-cerpanie rozpoctu, jeho zmien a záverecného úctu,
- správnosti a opodstatnenosti cerpania financných prostriedkov obci úcelovo poskytutých, fondov a

dotácii ,

b) preveruje:
-ako organizácie, podniky a dalšie subjekty, ktoré obec založila plnia funkciu z hladiska kvality a uspo-
kojovania potrieb obyvatelov obce a zároven navrhuje opatrenia na nápravu,
- tvorbu a cerpanie rozpoctu obce,
- opodstatnenost zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžicky,

c) vypracúva odbomé stanoviská:
- k návrhu rozpoctu obce na príslušný rok predjeho schválenim v obecnom zastupitelstve,
- k záverecnému úctu obce pred jeho schválením v obecnom zastupitelstve.

(4) Pri vykonávaní cinností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s
obecným úradom.

(5) Hlavný kontrolór vybavuje stažnosti a podnety obcanov, ktoré boli podané na orgány obce a
pracovníkovobce. .

(6) Hlavného kontrolóra do funkcie voli obecné zastupitelstvo.
(7) Hlavný kotrolór je za svoju cinnost zodpovedný obecnému zastupitelstvu, ktorému je povinný

minimálne.oo štvrtrocnepodávatsprávuo vykonanejcinnostiza uplynuléobdobie.
(8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadat do úctových a pokladnicných dokladov, ako aj do akýchkolvek

iných dokumentov, týkajúcich sa pokladnicných operácii, vedenia úctovíctva, nakladania s majetkom
obce a dalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky
kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému
zastupitelstvu.

(9) Hlavný kontrolór sa zúcastnuje zasadnutí obecného zastupitelstva s hlasom poradným.
(10)Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícii obyvatelov.

§ 19 - Komisie obecného zastupitelstva

(1) Komisie zriaduje ako stále alebo docasné poradné, iniciatívne a kotrolllé orgány obecného zastupitelstva.
(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupitelstva a obyvatelov obce zvolených obecným zastupitelstvom

z radov odborníkov.
(3) Obecné zastupitel'stvo volí predsedu komisie -nímje vždy poslanec obecného zastupitelstva -a clenov komisií

a vymedzuje im úlohy podla miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie,
tajomníka komisie a clenov.
Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a:



-riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,
-zostavuje plán cinnosti,

-organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupitelstva.
(4) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam živo-ta obce

a k dôležitým - pre obec - investicným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešeie najdôležiitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce,

ktoré sú povinné sa nimi zaoberat a o výsledku komisiu informovat,

c) kotrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupitelstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom ob-ce,
prípadne majetkom prenechaným obci na docasné užívanie, dalej dozerajú na podnikatelskú a investicnú cinnost
v obci, kontrolujú ako sa vybavujú stažnosti, oznámenia il podnety, príp. pripomieky obyvatelov obce.

(5) Komisie sa schádzajú podla potreby, najmenej však jedenkrát za štvrtrok. Komisie zvoláva a vedie predseda
komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom
Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupitelstva v Nižnom Krucove, ktoré schvaluje obecné
zastupitelstvo. . .

(6) Komisi~nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20 - Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupitelstva a starostu, zložený z pracovnfkov obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odbomé, administratfvne a organizacné práce súvisiace s plnenfm úloh
samosprávy obce, najmä:

a) zabezpecuje pfsomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b) pripravuje odbomé podklady a iné pfsomnnosti na rokovanie obecného zastupitelstva,
obecnej rady a komisii obecného zastupitelstva,
c) pripavuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konanf, v danbvom apoplatkovom
konanf,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupitelstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje cinnost organizácii a dalšfch subjektov vytvorených a zriadených obcou,
f) organizacno-technicky zabezpecuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Piata hlava - HLASOVANIE OBYVATELOV OBCE NiŽNÝ KRUCOV

§21

(1) Hlasovanie obyvatelov obce Nižný Krucov o najdôležitejšfch otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje
obecné zastupitelstvo.

(2) Obecné zastupitelstvo musf vyhlásit hlasovanie obyvatelov obce, ak ide o návrh (par. 11 a ods. 1 zák
SNR c. 369/1990 Zb. v znenf zmien a doplnkov):
a) na zlúcenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky, a ak ide.o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo

miestneho poplatku, o ktorom sa má podla uznesenia obecného zastupitelstva rozhodnút v miestnom referende,
c) petície skupiny obyvatelov obce v pocte 30% oprávnených volicov ku dnu podania tejto petície.

(3) Obecné zastupitelstvo môže vyhlásit hlasovanie obyvatelov obce aj pred rozhodnutfm o dalšfch
dôležitýchveciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvatelov obce.

(4) Hlasovanie obyvatelov obce je platné, ak sa ho zúcastnf nadpolovicná väcšina obyvatelov obce
oprávnených volit podl'a zákona o volbách do orgánov samosprávy obcI. Rozhodnutie obyvatelov
obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovicná väcšina volicov, ktorf sa
zúcastnili hlasovania.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutocnenia hlasovania obyvatelov obce obecné zastupitelstvo
podrobne upravf v osobitnom všeobecne záväznom nariadenI.



Šiesta hlava - VEREJNÉ ZHROMAžDENIA OBYVATELOV OBCE

§ 22

(1) Na prerokovanie obecných veci môže obecné zastupitelstvo zvolat verejné zhromaždenie obyvatelov
obce alebo jeho casti, resp. casti.

(2) Obecné zastupitelstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvatelov obce vždy:
-ak o to požiada peticiou najmenej 30 % obyvatelov obce,
-ak o to požiada 3/5 všetkých poslancov obecného zastupitelstva.

(3) Obecné zastupitelstvo sa môže uzniest, že prenesie rozhodnutie o urcitej dôležitej otázke, týkajúcej
sa obce na verejné zhromaždenie obyvatelov obce.

(4) Podmienky organizovania a uskutocnovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania
môže obecné zastupitelstvo upravit podrobne vo všeobecne závaznom nariadeni.

(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámenim na úradnej tabuli obce, prip. iným vhodným spôsobom
(napr. vyhlásenim v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje pisomná
zápisnica, ktorej súcastou musi byt prezencná listina pritomných obyvatelov obce, resp. casti obce.

(6) Starosta obce môže zvolat zhromaždenie obyvatelov obce za úcelom posúdenia dôležitých otázok
rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vztahuje ods. 1 - 5 tohto ustanovenia.

Siedma hlava - POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE NiŽNÝ KRUCOV

§ 23 - Úvodné ustanovenia

(1) Poslancov obecného zastupitelstva volia obyvatelia obce v priamych volbách. Spôsob volby a pocty
poslacov sú urcené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou cinnostou boli hodni dôvery svojich volicov. Pri výkone svojej
funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami casti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s
ústavnými a dalšimi zákonmi.

§ 24 - Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri volbách upravuje osobitný zákon.
(2) Platnost volby poslancov overT1jena návrh mandátovej komisie obecné zastupitel'stvo.
(3) Funkcné obdobie poslancov zacína dnom zvolenia, zložením slubu a koncí dnom skoncenia volebného ob-

dobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ked' sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúcastní tri-
krát po sebe zasadnutia obecného zastupitelstva, alebo ked' pocas jedného roka nie je spôsobilý zúcastnovat
sa zasadnutí obecného zastupitelstva. Posúdenie vážneho dôvodu a ospravedlnenia patrí do právomoci
starostu obce.

§ 25 - Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najma:
a) predkladat obecnému zastupitelstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a

námety,

b) interpelovat starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,
c) požadovat do vedúcich rozpoctových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou úcastou

obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich cinností,
d) požadovat informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikatelskú

cinnost vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúcastnovat sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní stažností, oznámení a podnetov, ktoré rykonávajú

orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovat vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najma:
a) zložit zákonom predpísaný slub na prvom zasadnutí obecného zastupitelstva, ktorého sa zúcastní,
b) zúcastnovat sa na zasadnutiach obecného zastupitelstva ajeho orgánov, do ktorých bol zvolený,



--

c) dodržiavat Štatút obce Nižný Krucov, Rokovací poriadok Obecného zastupitel'stva v Nižnom Krucove ako
aj dalšie organizacné normy a predpisy,

d) dodržiavat a rešpektovat úcinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností
vykonávat ich kotrolu a rešpektovanie,

e) obhajovat záujmy obce ajej obyvatel'ov.
(3) Poslanec je povinný na požiadanie informovat volicov Osvojej cinnosti a cinnosti obecného
zastupitelstva.

§ 26 - Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslancov sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej
výkon však môže obec poskytnút odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutocných výdavkov, ktoré mu v
súvislosti s výkonom funkcie poslanca .vznikli, a to podla osobitných predpisov platných pre
pracovníkov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byt' pre výkon svojej fukcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho
pracovilého pomeru.

(3) Starostovi a poslancom obecného zastupitelstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvolnení zo zamestnania
sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

Ôsma hlava - VZTAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§27

(l) Veci spolocného záujmu obce Nižný Krucov a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou s okolitými mestami
a obcami. .

(2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárat združenia, nadväzovat partnerské vztahy a spolu-
pracovat s obcami a mestami iných štátov a byt clenom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava
VZTAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMIA FYZICKÝMI OSOBAMI, S

POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBCiANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§28

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými
úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a
dalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.)

(2) Obec spolupracuje pri zabezpec()vani rozvoja obce a na prospech obce s podnikatelskými
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a obciaskymi zruženiami, ktoré
pôsobia na území obce.

Desiata hlava
SYMBOLY OBCE, CESTNÉ OBCIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ CAST - SYMBOLY OBCE NiŽNÝ KRUCOV

§29

(1) Obecným symbolom je erb obce a vlajka obce.



§ 30 - Erb obce a vlajka obce

(1) Erb obce Nižný Krucov tvor!: v modrom štfte po zlatej trávnatej pažiti kracajúci strieborný kosec
v zlatom klobúku, nesúci na lavom pleci striebornú kosu na zltom kosisku.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Nižný Krucov tvorí prí10hu c. 1 tohto štatútu.
(3) Právo použit a používat erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva

maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu
a spôsob používania vyobrazenia erbu. :Žiadost podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú
uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. :Žiadost musí obsahovat úplný grafický návrh, spôsob použitia
erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.

(4) Erb obce sa používa:
a) na pecatidle obce,
b) na insigniách starostu,
c) na listinách o udelení cestného obcianstva obce, ceny obce a uznania obce Nižný Krucov,
d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Nižnom Krucove,
e) na oznacenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

-f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
(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 strpiet na výzvu odstránenie neoprávnene
alebo nesprávne použitého erbu.

(6) Obec Nižný Krucov urcí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce
Nižný Krucov, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené a nesprávne používanie erbu.

(7) Vlajka obce pozostáva: zo štyroch pozd{žnychpruhov vo farbách modrej (1/8), bielej (3/8), žltej (3/8)
a modrej (3/8). Pomer strán 2:3. Vlajka je ukoncená troma cfpmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do
tretinyjej listu.

DRUHÁ CAST- CESTNÉ OBCIANSTVO, CENY A ODMENY

§ 31 - Úvodné ustanovenia

(1) Obecné zastupitelstvo môže udelit tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Cestné obcianstvo obce Nižný Krucov,
b) Cena obce Nižný Krucov,
c) Cena starostu obce Nižný Krucov,
d) Odmeny.

§ 32 - Cestné obéianstvo obce Nižný Krucov

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášt významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveladenie obce, ochranu jeho
záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili fudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi, môže obecné zastupitelstvo udelit Cestné obcianstvo obce Nižný Krucov.

(2) O udelení cestného obcianstva rozhoduje obecné zastupitelstvo spravidla na návrh starostu 3/5
väcšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení cestného obcianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotovit aj
dvojjazycne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

§ 33 - Cena obce Nižný Krucov

(1) Cena obce Nižný Krucov sa udel'ujeza:
-vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a
verejno-prospešnej cinosti,
- cinnost osôb, ktoré sa významným spôsobom pricinili o hospodársky a kultúmy rozvoj obce,
jeho propagáciu doma i v zahranicí,
- cinnost osôb pri záchrane ludských životov a majetku obce a jeho obcanov.



(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupitelstvu predkladat poslanci, starosta, prip. obcania
obce. Návrhy musia byt' riadne odôvodnené.

(3) Cenu obce Nižný Krucov tvori plaketa s erbom obce a penažitá odmena 33,20 Eur. K cene obce sa
vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udeleni, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné cislo laureáta,
dátum udelenia, peciatka obce a podpis starostu.

(4) Cena obce Nižný Krucov sa môže aj opatovne udelit tým istým osobám, najskôr však po uplynuti 2
rokov.

(5) Výnimocne sa môže cena udelit jedotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto pripade sa ceny
môžu odovzdat rodinným prislušnikokm pocteného.

§ 34 - Cena starostu obce Nižný Krucov

(1) Cenu starostu obce udeluje starosta obce obcanom obce za úspešnú a záslužnú cinnost v prospech
obce.

(2) Cenu starostu obce Nižný Krucov tvori vecný dar v hodnote 33,20 Eur, ktorú schváli obecné
zastupitelstvo.

(3) Evidenciasa vedie v Kronike obce Nižný Krucov, ktorá má obsahovat mená a hlavné údaje
ocenených, dátum udelenia cien, ako aj strucné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám
udelené.

§ 35 - Odmeny

(1) Obecné zastupitelstvo spravidla na návrh starostu môže udelit z obecných prostriedkov vecné dary a
odmeny, a to najma poslancom a iným obyvatelom obce, prip. iným osobám za aktivnu prácu v
orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIACAST - KRONIKA OBCE

§ 36,

(1) Kronika obce Nižný Krucov sa vedie v úradnom jazyku, prip. v jazyku prislušnej národnosti.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrt'rocných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty

zo spolocenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnovemým svedectvom o udalostiachv obci, a
o ludoch, ktori sa pricinili o prospech žitia miestneho spolocenstva.

(3) Spracovanim zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
(4) Text jednotlivých rocných zápisov do kroniky schvaluje obecné zastupitelstvo.

Jedenásta hlava - POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 37 - Pomoc obyvatel'ompri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnút obyvatelovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v Jehonúdzi spôsobenej živelnou
pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalostou, najmä zabezpecit mu pristrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v case nebezpecenstva povodne miestneho
významu. V pripade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie
všeobecných povinnosti pri ochrane pred povodnami.

(3) Obec zabezpecuje evakuácie, docasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvatelstva, podla
možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchrannýh prác.

(4) Obec je povinná pomáhat pri likvidácii a odstranovani následkov živelnej pohromy a havárii

prostrednictvom obecného hasicského zboru v spolupráci s dalšimi právnickými a fyzickými osobami

a organizáciami štátu.



§ 38 - Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môže uložit právnickej alebo fyzickej osobe povinnost poskytnút osobnú, alebo vecnú pomoc
pri odstranovaní následkov živelnej alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje
inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo a náhradu
úcelne vynaložených nákladov. Toto právo.môže uplatnit do 3 mesiacov odo dna zistenia nákladov,
najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 39

(1) Štatút obce Nižný Krucov je základnou právnou normou obce Nižný Krucov. Všetky všeobecne
záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizacné predpisy obce musia byt v
súlades týmtoštatútom. .

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaluje Obecné zastupitelstvo v Nižnom Krucove 3/5 väcšinou
všetkých poslancov obecného zastupitelstva.

(3) Štatút obce Nižnom Krucove bol schválený Obecným zastupitelstvom v Nižnom Krucove dna
4.12.2008 uznesením C.8/2008.

(4) Štatút obce Nižnom Krucove nadobúda úcinnost dnom 01.01.2009.
(5) Dnom úcinnosti tohto Štatútu obce Nižný Krucov sa ruší Štatút obce Nižný Krucov zo dna 26.3.2004.

V Nižnom Krucove, dna 4.12.2008.

Vladimíra Hermanovská
starostkaobce


