ŠTATÚT KRONIKÁRA OBCE KOLONICA
Obec Kolonica na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento štatút pre vedenie kroniky
obce a pre postavenie, plnenie úloh a povinností kronikára obce ako jednu z foriem výkonu
samosprávnej činnosti obce.
Čl. I
Preambula
Obec Kolonica sa rozhodla pre vedenie kroniky a pre postavenie kronikára obce prijať vo
forme tohto osobitného štatútu úpravu náležitostí vedenia kroniky a tiež spôsobu jej vedenia
zo strany kronikára obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento štatút na svojom rokovaní dňa
23.9.2020 pod číslom uznesenia 97/2020.
Čl. II
Kronika obce Kolonica a jej poslanie
(1) Kronika obce Kolonica má za cieľ definovať, opisovať a taktiež chrániť kultúrne,
historické a spoločenské dedičstvo obce, a to tým, že o živote v obci, podujatiach a celom
dianí uchováva písomné, ilustrované alebo aj obrazové záznamy. Úlohou kroniky je
uchovanie záznamov pre budúce generácie, ktoré vecne, chronologicky a v takto
definovaných formách uchováva.
(2) Kronika obce uchováva záznamy o nasledovných udalostiach v obci:
a) verejný a spoločenský život v obci, vrátane volieb,
b) výstavba obce a zmena jej charakteru, zmena jej územia,
c) športové aktivity,
d) cirkevné aktivity,
e) udalosti z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí,
f) vývoj demografického stavu obyvateľstva obce,
g) prírodné anomálie a úkazy, ktoré zasiahnu alebo ovplyvnia obec,
h) zvyky, obyčaje a tradície obce a
i) ďalšie udalosti, ak je rozhodnuté o ich zápise.
Čl. III
Forma kroniky
(1) Kronika sa vedie v slovenskom jazyku a jej správcom a držiteľom je obec Kolonica.
Samotnú kroniku obce tvoria jej zväzky, ktoré sa zväzujú do pevnej knižnej formy
a priebežne číslujú. Súčasťou kroniky sú aj jej sprievodné dokumentácie. Kronika má
v originálnom rovnopise, ktorý je iba jeden, na obale nápis „Kronika obce Kolonica“.
(2) Kronika sa uchováva zabezpečená u kronikára obce a chráni sa pred poškodením,
zničením alebo iným nežiaducim zásahom všetkými dostupnými formami.

(3) Kronika zaznamenáva prelom kalendárneho roka označením jeho začiatku a konca na
príslušnej strane v kronike.
(4) Zápisy do kroniky sa uskutočňujú na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva tak,
aby bol naplnený tento štatút a oblasť zápisov do obecnej kroniky v ňom stanovená. Návrh na
zápisy do kroniky predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu kronikár obce po
skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. 03. nasledujúceho roka.
Čl. IV
Verejnosť kroniky a jej archivácia
(1) Kronika obce je prístupná pre verejnosť na nahliadnutie, pričom sa tak deje za prítomnosti
kronikára alebo povereného zamestnanca obce. Súhlas s nahliadnutím do kroniky udeľuje
starosta obce. Z kroniky je možné pri zachovaní podmienky jej ochrany robiť výpisy, odpisy
alebo aj obrazové záznamy. Kronika sa nezapožičiava.
(2) Kronika sa archivuje samotnou obcou, a to po splnení podmienky ukončenia a zaplnenia
celého jej zväzku.
Čl. V
Kronikár obce
(1) Kronikára obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Kronikár obce je povinný zachytávať udalosti do kroniky vecne, verne a pravdivo.
Kronikár priebežne počas kalendárneho roka sleduje dianie v obci, zbiera materiály
o udalostiach v obci tak, aby mohol predložiť na rokovanie obecného návrh na zápisy do
kroniky za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s čl. III. ods. 4 tohto štatútu. Kronikár
obce sa zúčastňuje na významných udalostiach v obci, aby bol ich priamym svedkom a vedel
ich verne do kroniky zachytiť.
(3) Obec zabezpečí, aby boli kronikárovi nápomocní zamestnanci obce a prípadne ďalšie
osoby, ktoré môžu pomôcť vykonávať zápisy do kroniky obce v súlade s týmto štatútom.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
Tento štatút nadobúda účinnosť 01. 10. 2020.

V Kolonici dňa 23. 09. 2020.

Matúš Leňo
starosta obce

