ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU OBCE LUČATÍN
starosta obce Lučatín vydáva podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákona o obecnom
zriadení) vydáva tento
Organizačný poriadok obecného úradu obce Lučatín
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Článok 1 Základné ustanovenie
Organizačný poriadok obecného úradu ustanovuje pôsobnosť, organizáciu obecného
úradu, počet zamestnancov a ich pracovnú náplň, právomoci obecného zastupiteľstva a
starostu obce.
Organizačný poriadok obecného úradu je základnou organizačnou normou obecného
úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce.
Článok 2 Orgány

obce Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo;
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).
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Článok 3 Vnútorná organizácia obecného úradu
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a 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 rozhodnutí obce;
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
Prácu obecného úradu riadi starosta.
Obecný úrad má 10 zamestnancov.
Obecný úrad sa vnútorne nečlení na odbory a ďalšie organizačné útvary.
Článok 4 Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v
priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného
zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce ktorý užíva, schvaľovať
najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,
schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce;
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku;
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;
g) uznášať sa na nariadeniach;
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1;
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi;
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov;
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v
právnickej osobe;
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako
aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce;
q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona o obecnom zriadení;
r) zvolať zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11b zákona o obecnom zriadení);
s) ak vec neznesie odklad, požiadať hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontroly, (§
18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení).
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Článok 5 Starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkciu starostu môže zastávať aj zamestnanec
obce, ak je na výkon tejto funkcie dlhodobo uvoľnený (§ 13 ods. 3 písm. b) zákona o
obecnom zriadení).
Mandát starostu zanikne jedným zo spôsobov uvedených v § 13a zákona o obecnom
zriadení.
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Starosta je štatutárnym orgánom obce (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení), teda
koná v mene obce (nezastupuje ju), napr. v mene obce uzatvára zmluvy alebo vykonáva
úlohu správneho orgánu. Ak ide o úkony, ktoré musia byť schválené obecným
zastupiteľstvom, právny úkon urobený bez takéhoto schválenia je neplatný.
Starosta môže 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 (§ 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení).
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce zverené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta:
a) riadi prácu obecného úradu, teda vystupuje ako zamestnávateľ a najvyšší manažér
úradu;
b) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak zákon o obecnom zriadení
neustanovuje inak (napr. pri zvolaní zasadnutia zástupcom starostu, prípadne iným
povereným poslancom podľa § 12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení), a podpisuje
ich uznesenia [§ 13 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení]. Starosta môže
pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje
zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12
ods. 10 zákona o obecnom zriadení; toto právo starostu sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho
referenda o odvolaní starostu. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí
do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
c) vykonáva obecnú správu [§ 13 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení], teda
všeobecne spravuje obec navonok (napr. v rámci správneho konania), ako aj
dovnútra (napr. ako zamestnávateľ);
d) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám;
e) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok
odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a
zmenách organizačného poriadku obecného úradu;
f) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu;
g) môže navrhovať vymenovanie a odvolanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a
príspevkových organizácií obce [§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení];
h) podpisuje schválené všeobecne záväzné nariadenia obce (§ 12 ods. 10 zákona o
obecnom zriadení);
i) zvolať zhromaždenie obyvateľov obce (§ 11b zákona o obecnom zriadení);
j) ak vec neznesie odklad, požiadať hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontroly, (§
18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení).
Platové pomery starostu upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
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Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta
môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu,
poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1
písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu; v takomto
prípade patrí zástupcovi starostu plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
Článok 6 Komisie
Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať a zrušovať komisie, ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, a určovať im náplň práce.
Komisie nie sú orgánom obce.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Článok 7
Hlavný kontrolór obce 1.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.
2.
Hlavný kontrolór nie je orgánom obce.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa
3.
začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór nesmie bez
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť,
pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť,
publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku
alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a
nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
4.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti
ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5.
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Starosta je povinný s právoplatne
zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci
po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň
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nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká jedným zo spôsobov uvedených v § 18a ods.
8 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie z dôvodov
uvedených v § 18a ods. 9 zákona o obecnom zriadení. Na odvolanie hlavného kontrolóra
z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Dňom zániku
výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.
Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (viď § 18c zákona o obecnom zriadení).
Článok 8 Symboly obce a používanie úradných pečiatok
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich
používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce,
prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické
osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom.
Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce,
zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia,
oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy, a to:
a) okrúhlu úradnú pečiatku s priemerom 36 mm na rozhodnutia, oprávnenia a
osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce;
b) podlhovastú pečiatku na bežné písomnosti obce.
Odtlačky pečiatok používaných obcou pri prenesenom výkone štátnej správy a pri
výkone samosprávnej pôsobnosti tvoria Prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.
Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra
Slovenskej republiky.
Starosta obce určí zamestnanca, ktorý zodpovedá za používanie jednotlivých pečiatok
zamestnancami obce. Prevzatie pečiatky zamestnanec potvrdí svojim podpisom.
Zamestnanci obce chránia symboly obce pred ich poškodením, zneužitím a odcudzením.
Článok 9 Záverečné ustanovenia
Starosta obce zabezpečí oboznámenie zamestnancov s týmto organizačným poriadkom
vrátane jeho prípadných zmien a doplnkov a vyžaduje jeho dôsledné dodržiavanie.
ento organizačný poriadok obecného úradu je k dispozícii zamestnancom obce u
starostu obce.
Tento organizačný poriadok obecného úradu vydal starosta obce dňa 14.2.2019
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.2.2019

V Lučatíne, dňa 14.2.2019

.......................................................
Bc. Pavel Kováč, starosta obce

