ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Obecného úradu v Plaveckom Petre
je základnou organizačnou – právnou normou obecného úradu, ktorú na základe § 11 ods. 4
písm. i, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov
obce pracujúcich na obecnom úrade.
Organizačný poriadok upravuje najmä:
právne postavenie obecného úradu
postavenie volených orgánov obce vo vzťahu k obecnému úradu
Organizačný poriadok
Obecného úradu v Plaveckom Petri
Na základe § 11 ods. 4 písm. i, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a samosprávne kraje, zák.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zák.č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v platnom znení a v súlade so Štatútom obce Plavecký
Peter Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petri schválilo tento
Organizačný poriadok obecného úradu v Plaveckom Petri
Čl. I.
Právne postavenie obecného úradu
1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu . Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
2) Obecný úrad zabezpečuje najmä:
a) Písomnú agendu orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a
výpravňou písomností obce
b) Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
a komisií.
c) Vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní.
d) Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
e) Pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a zabezpečuje ich výkon.
f) Zabezpečuje ďalšie úkony slúžiace k plneniu úloh samosprávy a prenesenej
pôsobnosti štátnej správy v súlade s osobitnými predpismi.
3) Obecný úrad nemá právnu subjektivitu a nie je právnickou osobou.
Názov a sídlo výkonného orgánu:
Obecný úrad
906 35 Plavecký Peter
Čl. II.
Postavenie volených orgánov, ďalších orgánov a hlavného kontrolóra obce

-21. Obecné zastupiteľstvo:
určuje organizáciu obecného úradu
uznáša sa na nariadeniach
schvaľuje Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania
zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje ich náplň
schvaľuje dohody o medziobecnej spolupráci, o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce
v medzinárodných združeniach
schvaľuje Štatút obce
2. Starosta:
je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce
je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom
zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce
vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.
niektoré právomoci môže preniesť na pracovníkov obce
3. Zástupca starostu:
vykonáva úlohy a činnosti určené obecným zastupiteľstvom
zastupuje starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
4. Hlavný kontrolór:
je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za
svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Plní úlohy v súlade s § 18 zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Vzťah ďalších orgánov k OcÚ:
Postavenie komisií obecného zastupiteľstva je zakotvené v Štatúte obce a v zák.č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Organizácia obecného úradu
1) Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje starosta obce.
2) Starosta obce:
a) Zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu.
b) Zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.
c) Podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
d) Zastupuje Obecný úrad vo vzťahu k tretím osobám.
e) Podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a plnenie úloh OcÚ.
f) Zabezpečuje koordinovaný postup pri plnení úloh.
g) Kontroluje plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy
zamestnancami obce, navrhuje opatrenia na zlepšenie práce alebo na odstránenie
nedostatkov.
h) Zodpovedá za výkon samosprávnych funkcií a prenesenej pôsobnosti na obec.
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j) Dbá na dodržiavanie platných právnych predpisov.
Organizačné členenie Obecného úradu v Plaveckom Petri
Obecný úrad v Plaveckom Petri nie je členený na oddelenia. Administratívne práce sú
zabezpečované administratívnou pracovníčkou – samostatným odborným referentom obce.
Samostatný odborný referent obce zabezpečuje:
vybavovanie písomností obecného úradu, starostu obce, písomnosti zo zasadnutí OZ a
orgánov obce
spracováva podklady k tvorbe rozpočtu obce, zabezpečuje a zodpovedá za hospodárne
nakladanie s prostriedkami rozpočtu obce, vypracúva plnenie rozpočtu pred záverečným
účtom obce
zabezpečuje kompletné vedenie účtovníctva, zabezpečuje všetky finančné operácie obce,
vedie pokladnicu obce, evidenciu cenín, prísne zúčtovateľných tlačív, kontrolu účelnosti a
hospodárenia ZŠ a MŠ, plní za obec daňové povinnosti, likviduje mzdy zamestnancov,
zabezpečuje správu dane z nehnuteľností, miestnych poplatkov v zmysle zákonov a VZN,
vykonáva vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na tomto úseku, vedie analytickú evidenciu
podľa daňových subjektov a jednotlivých druhov daní
vedie evidenciu majetku obce, jeho aktualizáciu
zabezpečuje osvedčovanie podpisov a odpisov listín
zabezpečuje výkon matričnej agendy
vedie evidenciu obyvateľstva
vykonáva prenesený výkon štátnej správy pre obec vo veciach opatrovateľskej služby,
školstva, ochrany drevín
vedie evidenciu oznámení verejných kultúrnych podujatí v obci
plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu obce
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1) Organizačný poriadok Obecného úradu v Plaveckom Petri je súčasťou vnútorných
organizačných predpisov obce. Jednotlivé otázky podrobnejšie upravujú ďalšie vnútorné
predpisy a to:
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
pracovný poriadok
poriadok odmeňovania pracovníkov obce
pracovné náplne pracovníkov
štatút obce
2) Organizačný poriadok bol schválený na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Petri, konanom dňa 24.10.2003 uznesením číslo: 17/2003
3) Zmeny a doplnky tohto organizačného poriadku schvaľuje OZ v Plaveckom Petri.
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5) Účinnosťou tohto Poriadku sa rušia všetky predchádzajúce Poriadky týkajúce sa vnútornej
organizácie OcÚ.

V Plaveckom Petri, 24.októbra 2003

Viera Kollárová
starostka obce Plavecký Peter

