STAROSTKA
OBCE Povrazník
V zmysle § 13 ods. 4 písm. d zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom
znení vydáva
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Obecného úradu v Povrazníku
Čl. l
Úvodné ustanovenia
1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Povrazníku je základná organizačná norma,
ktorá je záväzná . Vymedzuje vnútornú organizáciu obecného úradu.
Čl. 2
Postavenie obecného úradu
1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Obecný úrad v Povrazníku nemá právnu subjektivitu a nie je právnickou osobou.
Presný názov je: Obecný úrad , 976 55 Povrazník 22
Čl. 3
Pôsobnosť obecného úradu
1. Obecný úrad pre dôsledné plnenie úloh obce zabezpečuje najmä:
a) agendu orgánov obce, obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) a komisií zriadených pri
obecnom zastupiteľstve
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisií pri OZ
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí, ktoré vydáva obec v správnom
konaní
d) pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a zabezpečuje ich výkon,
uznesenia OZ a rozhodnutia obce
Prácu obecného úradu riadi starosta.
Čl. 4
Postavenie obecného zastupiteľstva
1.
a)
b)
c)

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä tieto úlohy :
schvaľuje rozpočet obce, jeho zmeny a záverečný účet obce, rozhoduje o prijatí úveru
schvaľuje zásady nakladania s majetkom obce a prevod nehnuteľného majetku obce
určuje plat starostu, hlavného kontrolóra a schvaľuje odmeny starostovi a hlavnému
kontrolórovi
d) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladá miestny poplatok
e) uznáša sa na nariadeniach

f) zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúva a odvoláva ich riaditeľov, schvaľuje majetkovú účasť obce
v právnickej osobe
g) schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
Čl.5
Postavenie starostu
1. Starosta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce a je štatutárnym
orgánom obce
2. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce, prípadné iné vnútorné predpisy
3. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva všetky kompetencie, ktoré nie sú
vyhradené obecnému obecnému zastupiteľstvu
4. Starosta môže v zmysle rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne
poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce
v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
Čl. 6
Hlavný kontrolór
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce
2. Volí ho na obdobie 6 rokov obecné zastupiteľstvo
3. Vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä úlohy v zmysle § 18 Zákona o obecnom
zriadení
Čl. 7
Organizácia obecného úradu
1. Obecný úrad tvorí starosta obce, ktorý je základným organizačným útvarom
Čl. 8
Obsahová náplň obecného úradu
1. Obecný úrad zabezpečuje
- vedenie účtovníctva v súlade s platnými predpismi
- vypracovanie návrhu rozpočtu
- vykonávanie úhrad a platieb obce
- zabezpečuje evidenčnú a kontrolnú činnosť v oblasti miestnych poplatkov, daní,
poplatkov za poskytnuté služby v súlade s VZN obce a ďalšími právnymi predpismi
- vedie podrobnú evidenciu majetku obce – hnuteľného aj nehnuteľného
- zabezpečuje prenájom sály KD,
- sumarizuje inventarizáciu majetku ku koncu kalendárneho roka, o čom predkladá správu
obecnému zastupiteľstvu
- zabezpečuje prípravu zasadnutí OZ a materiálov pre OZ

- zabezpečuje plnenie úloh, ktoré pre obecný úrad vyplývajú z uznesení obecného
zastupiteľstva
- vypracúva návrhy vnútroorganizačných právnych predpisov a nariadení obce
- eviduje návrhy, podnety, sťažnosti a pripomienky obyvateľov obce
- zabezpečujú agendu civilnej a požiarnej ochrany
- vedie zoznamy obyvateľov obce a plnia ďalšie úlohy na tomto úseku vyplývajúce
z platných právnych predpisov
- podávajú informácie o občanoch v súlade s platnou právnou normou
- zabezpečuje overovanie podpisov a listín
- vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty, archiváciu a registratúru
Čl. 9
Zamestnanci obecného úradu
1. Zamestnanci sú podriadení starostovi obce
2. Zamestnancov prijíma do pracovného pomeru starosta v súlade s platnou právnou
úpravou.
3. Práva a povinnosti zamestnancov sú upravené v Zákonníku práce
4. Práva a povinnosti zamestnancov obecného úradu sú zakotvené tiež v pracovnej
zmluve
Čl. 10
Spisová služba
1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá starosta
obce
2. Vyhotovenie, odosielanie, označovanie spisov, príjem a triedenie zásielok, ich
archivovanie a skartáciu upravuje registratúrny poriadok obecného úradu
Čl. 11
Obeh písomností
1. Na obehu písomností sa zúčastňuje starosta, ktorý písomnosti vyhotovuje, kontroluje,
preskúmava a schvaľuje. Podrobnejšia úprava obehu písomností je obsiahnutá
v registratúrnom poriadku obecného úradu
Čl. 12
Pečiatky
1. Obecný úrad používa okrúhlu pečiatku uprostred s erbom obce a druhú pečiatku so
štátnym znakom SR a textom „Obec Povrazník“. Tieto pečiatky používa starosta
na rozhodnutia, uznesenia, zmluvy, záväzné stanoviská obce, v styku s bankou a na iné
materiály dôležitého charakteru.
2. Podlhovastú pečiatku s názvom Obec Povrazník s IČO-om obce a s číslom účtu obce
používa starosta na bežné písomnosti – obálky, pokladničné doklady a pod.

Čl. 13
OCHRANA MAJETKU OBECNÉHO ÚRADU
1. Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými
predpismi zodpovedá starosta.
Čl. 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Povrazníku je jeho základnou organizačnou
normou
2. Starosta je povinný zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto
organizačným poriadkom – vrátane jeho prípadných zmien a doplnkov a to najneskôr
pri nástupe do zamestnania. Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.
3. Zmeny a doplnky tohto poriadku vykonáva starosta
4. Organizačný poriadok je k dispozícii u starostu. Je tiež zverejnený na webovej stránke
obce
5. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2019

Povrazník 30.6.2019

Ivona Patrášová, starostka obce

