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Starosta obce Vysoká nad Kysucou podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení Štatútu obce Vysoká
nad Kysucou schváleného uznesením OZ č. 11-2/2010 dňa 18. 5. 2010 vydáva tento
organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká nad Kysucou:

Úvodné ustanovenia
§1
1. Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká nad Kysucou je základnou organizačnou
právnou normou obecného úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na
obecnom úrade.
2. Organizačný poriadok obsahuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné
členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry
úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.

Prvá hlava

Právne postavenie OÚ
§2
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace
s plnením úloh obecného zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu najmä:
- zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce t.j. obecného zastupiteľstva
a starostu a orgánov obecného zastupiteľstva t.j. komisií obecného zastupiteľstva
a pod.,
- je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,
- zabezpečuje odborné
zastupiteľstva,

podklady

a iné

písomnosti

pre

rokovanie

obecného

- zhromažďuje
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia starostu.
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- zhromažďuje podkladový a právny materiál pre vydávanie rozhodnutí starostu (v
rozsahu a podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších zmien a doplnkov ako aj zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení
neskorších zmien a doplnkov),
- zabezpečuje na požiadanie poslancov obecného zastupiteľstva potrebné podklady
a odbornú pomoc pri plnení úloh vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

§3
1. Vnútornú organizáciu obecného úradu určuje na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.
2. Obecný úrad nie je právnickou osobou.
3. Obecný úrad má sídlo v obci Vysoká nad Kysucou, časť Ústredie, popisné číslo: 215

§4
Financovanie a hospodárenie OÚ
1. Financovanie a hospodárenie obecného úradu tvorí súčasť rozpočtu obce na ten ktorý rok.
2. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť
úradu, v tom ktorom roku určuje obecné zastupiteľstvo, spravidla pri schvaľovaní
rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených
prípadoch objem mzdových prostriedkov upraviť aj v priebehu kalendárneho roka.

Druhá hlava
Postavenie obecného zastupiteľstva a starostu
vo vzťahu k obecnému úradu

§5
Postavenie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
- určuje vnútornú organizáciu obecného úradu
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- rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladanie a hospodárenie sa zvereným majetkom
a so zverenými finančnými prostriedkami
- schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce
a kontroluje finančné hospodárenie s ním
- schvaľuje rozpočet obce – včítane časti týkajúcej sa obecného úradu – jeho zmeny
a kontroluje jeho čerpanie
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to
v dôležitom obecnom záujme.

§6
Postavenie starostu
1. Starosta je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom.
2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo – právnych vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obecného úradu, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Všetky tieto právomoci sú nezastupiteľné.
Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmov alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy poveriť
zamestnanca obce. Osoba, ktorá vykonáva prenesený výkon štátnej správu v pôsobnosti
stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad overený skúškou.
3. Zastupuje obec navonok vo vzťahu ku všetkým fyzickým a právnickým osobám.
4. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
- vykonáva správu obce v súlade správy obce, ktoré nie sú zákonom, organizačným
poriadkom obce, alebo týmto organizačným poriadkom vyhradené obednému
zastupiteľstvu
- v pracovnoprávnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie
- schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry a pod.)
- podpisuje faktúry, udeľuje pokuty
- udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach
- schvaľuje podanie žalôb.

§7
Postavenie zástupcu starostu
1. Zástupca starostu obce je poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý zastupuje starostu
v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Starosta je povinný poveriť
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niektorého z poslancov svojím zastupovaním, spravidla na celé funkčné obdobie, do
60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí, zvolí zástupcu starostu
obecné zastupiteľstvo.
2. Starosta môže svojho zástupcu kedykoľvek odvolať a poveriť svojím zastupovaním do 60
dní iného poslanca. O tomto však musí informovať poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu.

§8
Postavenie hlavného kontrolóra
1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Kandidáti na funkciu
hlavného kontrolóra sa vyberajú v súlade so zákonom č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe
v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie je 6 rokov. Je zamestnancom obce.
2. Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- vykonáva kontrolu plnenia úloh obce,
- kontroluje ako úrad zabezpečuje písomnú agendu jednotlivých orgánov obce,
- kontroluje ako úrad vykonáva VZN, uznesenia OZ a rozhodnutia starostu obce,
- upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
- na požiadanie poslancov OZ, starostu obce, príp. prednostu obecného úradu zaujíma
stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,
- kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce a jej zriadených organizácií, je
oprávnený nahliadať do pokladničných a iných dokumentov obce,
- kontroluje nakladanie s majetkom obce,
- vykonáva kontrolu vnútorných vecí obce v súlade s § 4 ods.3 zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení,
- vedie evidenciu petícií,
- vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce,
- zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným.
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§9
Prednosta obecného úradu
- prednostu vymenúva a odvoláva starosta,
- organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
riadi, organizuje a kontroluje činnosť obecného úradu,
- podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce,
- zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, podpisuje spolu so starostom
zápisnice obecného zastupiteľstva, ktoré aj zostavuje,
- organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostom obce – základné práce v čase
nebezpečenstva povodne, príp. iných živelných pohrôm a havárií,
- zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a BOZP,
- plní ďalšie úlohy, ktoré uloží obecné zastupiteľstvo, starosta obce a ktoré sú
vymedzené Organizačným poriadkom obce Vysoká nad Kysucou,
- podieľa sa na príprave materiálov a organizačného zabezpečenia rokovaní obecného
zastupiteľstva podieľa sa na príprave interných noriem obce a VZN obce.

Tretia hlava
Pracovníci obecného úradu

§ 10

1. Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu sú upravené Zákonníkom práce
a v predpisoch vydaných ne jeho vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
2. Práva a povinnosti pracovníkov obecného úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve,
vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch a v pokynoch (príkazoch)
starostu.

3. Vo veciach pracovných sú pracovníci podriadení prednostovi obecného úradu.

5

Štvrtá hlava
Spisovná služba a obeh písomnosti

§ 11
1. Za organizáciu a riadny chod spisovej služby na obecnom úrade zodpovedá pracovník
z úseku spisovej a archívnej služby.
2. Každý pracovník je povinný správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami
a zodpovedá za ich ochranu.
3. Vyhotovenie, odoslanie, označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich
archivovanie a skartáciu spisov podrobne upravuje Spisový a skartačný poriadok, ktorý
tvorí prílohu tohto organizačného poriadku.

§ 12
Obeh písomnosti
1. Na obehu písomnosti sa zúčastňujú jednotlivé oddelenia obecného úradu. Podrobnejšia
úprava obehu písomnosti je obsiahnutá v Spisovom a skartačnom poriadku, ktorý tvorí
prílohu tohto organizačného poriadku.
2. Obeh účtovných dokladov podrobne upravujú Smernice pre obeh účtovných dokladov.

Piata hlava
Pečiatky

§ 13
1. Starosta používa okrúhlu pečiatku s erbom obce alebo znakom Slovenskej republiky
s textom „Obec Vysoká nad Kysucou“.
2. Obecný úrad používa okrúhlu pečiatku: Obec Vysoká nad Kysucou v strede so štátnym
znakom. Obec Vysoká nad Kysucou v strede so zákonom obce (rozhodnutia obce).
3. Obecný úrad ďalej používa podlhovastú pečiatku a textom Obec Vysoká nad Kysucou.
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Šiesta hlava
Ochrana majetku obecného úradu

§ 14
1. Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecno záväznými právnymi
predpismi – zodpovedá starosta obce a pracovníci obecného úradu v rozsahu svojej
pôsobnosti.

Siedma hlava
Záverečné ustanovenia

§ 15
1. Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou je jeho základnou
organizačnou formou. Pracovníci obecného úradu sú povinní ho dodržiavať.
S organizačným poriadkom Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou boli oboznámení
všetci pracovníci.
2. S týmto organizačným poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou bolo
oboznámené Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou dňa 8. 3. 2011.
3. Tento Organizačný poriadok Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou nadobúda
účinnosť dňom 8. 3. 2011 a zároveň ruší Organizačný poriadok Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou zo dňa 31. 5. 2004.

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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