ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OBECNÉHO ÚRADU V KAMENNEJ PORUBE

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube tento
Organizačný poriadok
Obecného úradu v Kamennej Porube
Prváčasť
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Účel a obsah
1. Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou obecného úradu v Kamennej
Porube / ďalej len OcÚ/. Upravuje postavenie a pôsobnosť OcÚ, jeho vzťah k obecnému
zastupiteľstvu v Kamennej Porube /ďalej len „obecné zastupiteľstvo“/, k jeho orgánom a k
starostovi obce. Vymedzuje vnútornú štruktúru OcÚ, rozsah právomocí vedúcich oddelení a
samostatných útvarov, všeobecné a odborné činnosti jednotlivých organizačných útvarov a
ich vzájomné vzťahy.
Druháčasť
Postavenie a pôsobnosť OcÚ
Čl. 1
Postavenie OcÚ
1. OcÚ je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje
odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh starostu obce, obecného
zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva.
2. OcÚ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného
zastupiteľstva, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce /ďalej len „ VZN“ /, uznesenia
obecného zastupiteľstva, rozhodnutia starostu obce a verejné vyhlášky.
3. OcÚ nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu.

Čl. 2
Pôsobnosť OcÚ
1. OcÚ pre dôsledné plnenie úloh obce zabezpečuje najmä:
a) agendu orgánov obce, komisií,
b) odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov obce,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní
d) prípravu návrhov VZN obce,

e) ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, v
zmysle platných právnych predpisov.
Čl. 3
Financovanie a hospodárenie OcÚ
1. Objem finančných prostriedkov potrebných na činnosť OcÚ je určený rozpočtom obce na
príslušný kalendárny rok.
2. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami sú upravené v Zásadách hospodárenia s
majetkom obce Kamenná Poruba.

Tretia časť
Vzťah volených orgánov a hlavného kontrolóra k OcÚ
Čl. 1
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k OcÚ vykonáva nasledovné úlohy :
1. schvaľuje rozpočet obce, vrátane časti týkajúcej sa OcÚ, jeho zmeny a kontroluje jeho
čerpanie,
2. uznesením ukladá konkrétne úlohy zamestnancom OcÚ,
3. určuje organizáciu OcÚ,
4. schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitných
predpisov.
Čl. 2
Starosta obce
1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce a je štatutárnym
orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
2. Vo vzťahu k OcÚ vykonáva všetky kompetencie, ktoré nie sú vyhradené obecnému
zastupiteľstvu.
3. Za účelom koordinácie plnenia úloh obce zvoláva porady vedúcich oddelení a štatutárnych
zástupcov právnických osôb založených alebo zriadených obcou.
4. Starosta obce sa zmocňuje k vytváraniu referátov v rámci oddelení, stanoveniu náplne ich
práce, doplneniu a prerozdeleniu práce jednotlivých oddelení a útvarov, ak nastane potreba
zmeny, resp. doplnenia na základe zákona alebo iných skutočností.

Čl. 3
Zástupca starostu
1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho
zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie
obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je
zástupca starostu oprávnený vykonávať.

Čl. 4
Vzťah ostatných orgánov obce k OcÚ
1. Obecné zastupiteľstvo má právo ukladať úlohy zamestnancom OcÚ, a to najmä v
súvislosti so zabezpečením realizácie svojich uznesení.
2. Komisie obecného zastupiteľstva majú právo požadovať od zamestnancov OcÚ odborné
podklady a organizačné zabezpečenie pre svoje rokovanie.
3. Hlavný kontrolór vykonáva vo vzťahu k OcÚ kontrolnú činnosť v zmysle § 18 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj podľa osobitných
právnych predpisov. Na plnenie úloh má vytvorený samostatný organizačný útvar.
4. OcÚ vykonáva VZN obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce.

Štvrtáčasť
Organizácia OcÚ a jeho členenie
Čl. 1
Stupne riadenia
1. Na OcÚ sú tieto stupne riadenia:
a/ starosta obce,
Vytváranie ďalších organizačných stupňov riadenia je v kompetencii starostu obce.

Čl. 2
Starosta, riadenie OcÚ
1. riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje prácu OcÚ a zodpovedá za výkon a plnenie úloh,
2. určuje zamestnancom opis pracovných činností,
3. zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, základných predpisov obce,
4. informuje svojich podriadených o úlohách vyplývajúcich z rokovaní orgánov obce,
5. zodpovedá za správne stanovenie a čerpanie rozpočtu počas príslušného rozpočtového
obdobia.
Čl. 3
Zamestnanci OcÚ
1. Zamestnanci OcÚ sú zamestnanci obce.
2. Práva a povinnosti zamestnancov OcÚ vyplývajúce zo zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov sú upravené v Pracovnom poriadku zamestnancov obce Kamenná Poruba.
3. Všetci zamestnanci OcÚ sú povinní v plnom rozsahu riadne a včas vykonávať úkony
súvisiace so zabezpečovaním plnenia úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

Čl. 4
Organizačná štruktúra
1. OcÚ sa vnútorne nečlení na oddelenia a samostatné útvary, je v priamej riadiacej
pôsobnosti starostu obce.

Čl. 5
Pracovné činnosti
Pracovné činnosti zamestnancov OcÚ:
1. Zabezpečujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva na úsekoch svojej pôsobnosti a
podávajú o ich plnení správu orgánom obce,
2. Zabezpečujú odborné podklady pre rokovanie orgánov obce,
3. Realizujú úlohy vyplývajúce z úloh samosprávy,
4. Realizujú úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu,
5. Riešia podnety a nedostatky na ktoré poukázala, prípadne odstránenie ktorých požaduje
príslušná komisia obecného zastupiteľstva,
6. Poskytujú odborné podklady komisiám obecného zastupiteľstva, na ich požiadanie sa
zúčastňujú rokovaní a ohliadok uskutočňovaných týmito orgánmi,
7. Spolupracujú na odbornej realizácii poslancami navrhnutých koncepcií rozvoja obce,
8. Spracovávajú odborné podklady na tvorbu rozpočtu obce, vypracúvajú a kontrolujú
opatrenia na jeho plnenie,
9. Oboznamujú sa s novými právnymi predpismi a informáciami,
10. Poskytujú súčinnosť kontrolným orgánom,
11. Spolupracujú pri riešení spoločných úloh,
12. Pripravujú návrhy a zmeny VZN obce v oblasti svojej pôsobnosti a zabezpečujú ich
výkon,
13. Zodpovedajú za dodržiavanie platnej legislatívy a interných predpisov,
14. Organizujú prípravu a zabezpečovanie volieb a referenda,
15. Vedú evidenciu obyvateľov v zmysle platnej legislatívy a vybavujú príslušnú agendu,
16. Vydávajú rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného čísla,
17. Zabezpečujú mzdovú agendu,
18. Vedú účtovníctvo komplexne o stave a pohybe majetku obce,
19. Vykonávajú správu daní a poplatkov komplexne.
Piata časť
Čl.1
Prenesený výkon štátnej správy na samosprávy
1. Úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy na samosprávy zabezpečujú
zamestnanci obce a zriadený Spoločný Obecný úrad v Rajeckých Tepliciach.
2. Spoločný obecný úrad bol zriadený na zabezpečenie výkonu úloh vyplývajúcich z
preneseného výkonu štátnej správy na samosprávy na úseku:
- Územného plánovania a stavebného poriadku
- Sociálnej pomoci
3. Zabezpečenie výkonu úloh vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy na
samosprávy na úseku školstva priamo spadá pod starostu obce a zamestnancov OcÚ.
4. Riadiaci orgán Materskej školy a Školskej jedálne pri materskej škole je starosta obce.
5. Za vedenie a plnenie úloh materskej školy zodpovedá riaditeľ, ktorý je menovaný
starostom na základe výberového konania.

6. Za vedenie a plnenie úloh školskej jedálne zodpovedá vedúca školskej jedálne.
7. Základná škola v Kamennej Porube je škola s právnou subjektivitou, pri ktorej je zriadená
aj jedáleň a školský klub. Riadi sa vlastným organizačným poriadkom.

Šiesta časť
Čl. 1
Záverečné ustanovenia
Organizačný poriadok Obecného úradu v Kamennej Porube bol schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2003.

Účinnosť nadobúda dňom schválenia.

Ing. Kasman Štefan
starosta obce

