
         Š T A T Ú T   K R O N I K Á R A  O B C E  B U D K O V C E 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Budkovciach na základe § 4 ods.3 písm.n)      

  zákona  NR SR  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tento 

 

š t a t ú t  kronikára  o b c e   

           BUDKOVCE 

 

  Prvá hlava 

            § 1 

  Úvodne ustanovenia 

1., Obecná kronika sa vedie v úradnom jazyku. 

2., Obecná kronika predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných 

údajov z politickej, hospodársko – ekonomickej, kultúrno – spoločenskej oblasti života 

obyvateľov obce 

3., Správcom obecnej kroniky je obec Budkovce 

4., Obecná kronika je uložená v archíve tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu, 

prípadne k odcudzeniu. Doklady, ktoré kronikár zhromaždí ako prílohy k zápisom sú 

súčasťou kroniky. Tieto doklady sa očíslujú a uložia sa s ich zoznamom v osobitnom obale. 

5., Nahliadnúť do originálu obecnej kroniky k úradným a študijným účelom, či jej 

zapožičanie je možné len so súhlasom starostu obce.    

6., K študijným účelom slúži tlačená forma kroniky. Ktorá obsahovo zodpovedá originálu 

obecnej kroniky a nahrádza sa v obecnej knižnici ako súčasť knižničného fondu. 

 

        §2 

   Obsahová a formálna stránka obecnej kroniky 
 

1., Obecná kronika je tvorená z jednotlivých zväzkov v knižnej forme pevne viazaných listov 

papiera, slúžiacich na zápisy, prípadne sprievodnej dokumentácie. 

2., Kronika obce obsahuje záznamy z nasledovných oblôasdtí života občanov obce :  

- orgány obce, 

-  politický a verejný život, 

-  poľnohospodárstvo, 

- priemysel, obchod, 

- počasie, príroda, 

- doprava a spoje, úprava obce, 

- školstvo, 

- kultúra, 

- obyvateľstvo, životná úroveň, 

- zdravotníctvo, 

- šport, 

- zahraničné styky,  

-  rôzne. 

3., Jednotlivé strany každého zväzku sú priebežne očíslované. 

4., Prvé dve strany každého zväzku kroniky tvorí štatút kroniky, tretia strana slúži na 

ilustráciu obecného erbu, štvrtá strana zostáva voľná. Zápisy v kronike začínajú od piatej 

strany.  



 

      § 3 

       Obecný kronikár 
 

1., Obec Budkovce prihliada  pri výbere kronikára na jeho občiansku vyspelosť a dobré 

predpoklady, ktoré zaručia správne vedenie obecnej kroniky. Obecného kronikára po 

schválení OZ menuje a odvoláva starosta obce.  

2., Obecný kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité udalosti, ktoré 

sa v stali v obci, ako aj informácie, ktoré sa obce týkajú. Udalosti, ktoré sa stali  v širšom 

regióne zaznamenáva len vtedy, ak tieto majú priamy vzťah k obci. Zápis do kroniky  sa 

uskutoční až po ukončení príslušného kalendárneho roka. 

3., Obec a organizácie riadené obcou na požiadanie pomáhajú činnosti kronikára. Kronikárovi 

poskytujú údaje a informácie, pričom pri poskytovaní musia byť v plnom rozsahu dodržané 

predpisy o ochrane skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného 

tajomstva.  

4., Pri vedení kroniky môže spolupracovať s obecným kronikárom fotograf, vyhotovovateľ 

zvukových a obrazových záznamov.  

5., Kronikár obce sa zúčastňuje na dôležitých podujatiach obce. Ak tak nemôže vykonať, 

zabezpečí si potrebné informácie na objektívne zachytenie udalostí.      

  

       §4 

    Schvaľovanie zápisov  do kroniky 

 
1., Pred zápisom do kroniky si robí kronikár záznamy v takom poradí, v akom sa v obci 

udalosti diali. Návrh zápisov, ktoré podľa týchto záznamov majú urobiť v kronike, predkladá 

obecnému zastupiteľstvu ( alebo osobe poverenej obecným zastupiteľstvom ) 1 x ročne. 

2.,  Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. 

Sú hodnoverným zápisom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí pozitívne ovplyvnili chod 

obce a jej históriu.    

3., Návrh zápisu do kroniky obce za predchádzajúci kalendárny rok bude pripravený na 

pripomienkovanie pre obecnú radu v termíne do 30.6. nasledujúceho roka. Návrh do kroniky 

obce bude autorizovaný obecnou radou  do 31.7. nasledujúceho roka a  následne predložený 

obecnému zastupiteľstvu, ktorý autorizovaný zápis zoberie na vedomie.   

4., Zápis do kroniky obce za predchádzajúci kalendárny rok bude uskutočnený v termíne do 

30.9. nasledujúceho roka.  

 

      §5 

        Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1., Štatút kronikára obce Budkovce bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa : 

21.11.2008, uznesením č. 7 / 2008 a účinnosť nadobúda dňom jeho schválenia.  

V Budkovciach, dňa 21.11.2008.  

      Marián Uhrina, v.r  

       starosta obce  

. 

   


