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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PLECHOTICE Č. 1/2012

O KRONIKE OBCE PLECHOTICE

Obecné zastupiteľstvo obce Plechotice sa podľa §4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o kronike
obce Plechotice.

§1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť základné pravidlá súvisiace s vedením a uchovávaním Kroniky obce Plechotice (ďalej len
kronika) s cieľom zabezpečiť objektívny záznam skutočností dotýkajúcich sa tejto obce.

§2
Kronika

V obci Plechotice sa vedie kronika v úradnom jazyku.

Kronika je jednou z pamätných kníh obce Plechotice.

Poslaním kroniky je zaznamenávať a zachovávať obecné dejiny a významné udalosti života obce, jej orgánov, občanov a významné rozhodnutia
dotýkajúce sa záujmov obce.

Kronika je tvorená z jednotlivých zväzkov v knižnej forme, z pevne zviazaných listov papiera slúžiacich na zápisy, prípadne zo sprievodnej
dokumentácie.

Kronika obsahuje záznamy najmä, nie však výhradne z nasledovných oblastí života občanov obce:
Orgány obce
Politický a verejný život
Kultúra
Priemysel a obchod
Školstvo
Zdravotníctvo
Šport
Obyvateľstvo a životná úroveň
Počasie a príroda
Úprava obce, doprava, spoje
Zahraničné styky
Poľnohospodárstvo

§3
Kronikár obce

Kroniku vedie kronikár obce.

Kronikára obce volí obecné zastupiteľstvo na návrh obecnej rady. Kronikár je schválený v prípade, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina poslancov
obecného zastupiteľstva.

Kronikár musí byť obyvateľom obce Plechotice a jeho osobnosť a vzdelanie musí vytvárať predpoklady pre vykonávanie tejto funkcie.

Po zvolení za kronikára obce zloží tento do rúk starostu obce sľub v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že povinnosti kronikára
budem vykonávať nestranne a záznamy v kronike obce budem viesť pravdivo a objektívne“.

Kronikár je odmeňovaný z prostriedkov obce.

Kronikár je povinný raz ročne predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o stave kroniky.

§4
Mandát kronikára obce

Mandát kronikára zanikne:

- odmietnutím zloženia sľubu podľa § 3 ods. 4 tohto nariadenia, alebo zložením sľubu s výhradou,

- ak kronikár prestal byť obyvateľom obce Plechotice,

- smrťou kronikára,

- rozhodnutím obecného zastupiteľstva o odvolaní kronikára obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhodne o odvolaní kronikára obce len v prípade:

- ak kronikár písomne požiada obecné zastupiteľstvo o uvoľnenie z funkcie kronikára,

- ak kronikár riadne nesplní svoje úlohy a povinnosti.

Mandát kronikára [podľa ods. 1 písmeno d)] zanikne, ak za odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva.

V čase keď mandát kronikára nie je obsadený, plní jeho úlohy obyvateľ obce, poverený starostom obce. Doba poverenia je maximálne 1 rok.

Pri vedení kroniky môže spolupracovať s kronikárom podľa potreby fotograf, zhotoviteľ zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a pod.

§5
Záznam do kroniky

Do kroniky sa zaznamenávajú významné obecné udalosti (§ 2 ods. 3, 5). Ostatné udalosti sa zaznamenávajú len vtedy, ak sa významným spôsobom
na nich podieľali občania obce, alebo ak tieto významne poznačili život obce alebo jej občanov.

Udalosti podľa ods. 1 sa do kroniky zaznamenávajú objektívne, bez akýchkoľvek politických hodnotení v chronologickom poradí.

Orgány obce, obecné zariadenia a inštitúcie zriadené obecným zastupiteľstvom sú povinné poskytnúť kronikárovi informácie o svojej činnosti, ako aj
potrebné podklady.

Kronikár je zodpovedný za zápis do kroniky.

Kronikár pri zápisoch do kroniky musí dbať na ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§6
Letopisecký výbor

Ako poradný a iniciatívny organ obecného zastupiteľstva a kronikára pre vedenie kroniky sa zriaďuje letopisecký výbor.

Letopisecký výbor tvoria dvaja členovia, ktorých schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh kultúrnej komisie a starosta(1).

Mandát volených členov letopiseckého výboru zaniká:

- smrťou

- odvolaním, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo na návrh kultúrnej komisie

- schválením všetkých nových členov letopiseckého výboru
1

Vládne nariadenie 169/1932 Sb, §7 O pamätných knihách obecných

(1) Letopisecký výbor posudzuje návrh zápisov, ktoré predloží kronikár zoradené v takom poradí, v akom sa stali, do kroniky dva krát ročne, a to
v termínoch do 30. septembra a do 28. februára.

(2) Letopisecký výbor návrhy zápisov prerokuje a predloží ich na posúdenie kultúrnej komisii a Obecnej rade. Po schválení obecnou radou vyhotoví
kronikár zápisy do kroniky a to najneskôr do 31. júla nasledujúceho roka. Obecná rada prihliada pri schvaľovaní zápisov na stanovisko kultúrnej
komisie.

(3) Ak letopisecký výbor navrhne zmenu predloženého návrhu zápisu, môže kronikár predložiť navrhovaný zápis spolu s odôvodnením obecnej rade,
ktorá po vyžiadaní stanoviska letopiseckého výboru rozhodne s konečnou platnosťou o podobe zápisu.

(4) Kronikár je povinný návrhy zmien a doplnkov schválených v obecnej rade zaviesť do zápisu. Znenie zápisu v elektronickej forme odovzdá
kronikár po zavedení zápisu do kroniky obecného úradu.

§7
Uchovávanie kroniky

(1) Kronika sa uchováva na obecnom úrade a je prístupná podľa § 8.

(2) Obecný úrad každoročne vyhotoví kópiu zápisov za minulý rok, ktoré sa uchovávajú v archíve obce.

(3) Listy kroniky musia byť pevne zošité, očíslované a počet strán a ich pravosť potvrdená pečiatkou obce a podpismi členov letopiseckého výboru.

(4) Po ustanovení nového kronikára zapíše toto kronikár pred vykonaním prvého zápisu do kroniky s uvedením svojho mena a priezviska, základných
životopisných údajov a dátumu prevzatia funkcie.

§8
Nahliadnutie do kroniky

(1) Členovia letopiseckého výboru, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, obecný kontrolór a členovia kultúrnej komisie obecného
zastupiteľstva môžu do kroniky obce nahliadnuť kedykoľvek. Občania môžu do kroniky nahliadnuť počas jej vystavenia podľa §9 ods. 1.

(2) Iným osobám nahliadnutie povoľuje len starosta obce. To sa týka aj vyhotovenia výpisov alebo kópií.

(3) Kroniku nemožno požičiavať.

(4) Zápisy z kroniky môže OcÚ zverejniť na svojom webovom sídle.

§9
Vystavenie kroniky

(1) Obecný úrad zabezpečí raz za rok vystavenie kroniky, a to v období piatich po sebe plynúcich dní. Informácia o vystavení kroniky sa v obci
zverejni obvyklým spôsobom.

(2) Do 1 mesiaca od sprístupnenia kroniky môže každý obyvateľ obce podať návrh na zmenu alebo doplnenie zápisov v kronike. O tomto návrhu
rozhodne letopisecký výbor.

§10
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Prvú správu o stave kroniky predloží letopisecký výbor miestnemu zastupiteľstvu do ................................... .

(2) Do zloženia sľubu kronikára obce ustanoveného podľa tohto nariadenia vykonáva funkciu kronikára obyvateľ obce poverený starostom obce.

(3) Kronikár a členovia letopiseckého výboru zvolení pred účinnosťou tohto nariadenia sa považujú za zvolených v zmysle tohto nariadenia.

§11
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20. októbra 2012
V Plechoticiach 05.10.2012

PaedDr. Marek Andráš

starosta obce

